Veteranhjem København

Bestyrelsesmøde
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Tilstede: Per, Anne, John, Claus, Freddy, Bob og Hans
Ikke tilstede: DL/SC og Pernille

1. Orientering fra formanden.
Siden sidste møde har jeg deltaget i formandskollegiet og her haft lejlighed til at drøfte hvad der rør sig lige
nu og hvad vores fokus punkter fremadrettet skal være i denne kreds for at højne indsatsen i
Veteransagen.... Her blev mange ting vendt og selvom der lå en fast dagsorden viste det sig hurtigt at den
tid der var afsat ikke er nok og dagsordenen skred fordi der er så meget at tale om og udveksle erfaringerne
i kredsen så derfor bliver der lavet et såkaldt 12 - 12 møde senere på året, hvor der bliver en større
mulighed for at gå i dybden med en fælles strategi for veteranhjemmenes fremtid..... Der er et stort behov
for at tale dette igennem for at lave en fælles plan, det ser jeg meget frem til at bruge nogle dage på...
VHK har nu levet med at vores daglige leder pendler frem og tilbage mellem Aarhus og København og
samtidig bruger jeg mere tid på VHK for ligesom at udfylde Nicklas plads, ikke fordi jeg overtager det faglige
men bare er her rent fysisk og kan hjælpe med de praktiske ting som der nu gang er på VHK med at drive
stedet.... Det går faktisk rigtig godt og jeg hører kun positive tilbagemeldinger....
Jeg har selv været i Aarhus for at møde den lokale bestyrelse og deres formand, det var en rigtig go dag
hvor vi fik udvekslet erfaringer og Aarhus sugede til sig af den proces VHK har gennemgået siden 2016 hvor
vi startede op til nu.... Tiden på landevejen var givet godt ud...
Denne rejsen frem og tilbage vil forsætte for Nicklas indtil en ny daglig leder er fundet til Aarhus... Stillingen
er slået op så vi får se hvornår det sker, men jeg mener at som det kører nu på VHK er det fuldt forsvarligt
med denne ordning for en tid endnu...
Fundraising udvalget arbejder derud af og det hører vi mere om senere.......
Freddy kan noget omkring et foredrag og Claus har også nogle super gode ideer til dette, mere senere
under arbejdsgrupper... Men spændende lyder det, syntes jeg...
Der har været afholdt det først husmøde i år det kan Hans give en tilbagemelding om senere...
Deltager i åbningen af udstillingen “Udsendt af Danmark” på Københavns rådhus den 7. februar..
Jeg skal deltager i et møde den 13. februar omkring fremtidig lokation hvor der vil blive taget stilling til
bestyrelsen holdning til en plan B, som går ud på at forblive op nuværende adresse med ombygninger, hvis
det er det vi bliver enige om senere som en mulighed, hvis der ikke findes et egnet alternativ.... Det vigtige
er at der findes en løsning i indeværende år...
Deltager også i et møde i følgegruppen byggeri Venligboliger på Frederiksberg rådhus den 19. februar....
Aften.... Som alle kan se er det gået i gang så kun godt at komme med der for at høre nyt omkring dette
projekt...
Deltager i et seminar ved fondsbestyrelsen den 28. februar i København, hvor der også her er brug for at
have mere tid til at drøfte fremtiden for sagen....
Udover alt dette venter jeg mega spændt på at høre fra VETC omring budget 2019, dette skal dog ikke
afholde os fra at få årshjulet lavet færdigt og sendt ud de steder hvor det skal samt hængt op på VHK....
Anne kan fortælle mere om dette senere....
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2. Orientering fra daglig leder.
Ikke ført til referat.
3. Tilbagemelding fra arbejdsgrupper
a. Fundraising:
i. Pt ligger fokus på rejse penge til en bustur til Incivtus 2020.
b. Lokationsudvalg:
i. Per kommer med input.
c. Årshjul:
i. Årshjul til godkendelse i facebookgruppe
d. Frivillige:
i. NIL
e. Engage:
i. Det store setup droppes, og der forsøges med facere i stedet for.
1. Claus står for setup til facere.
2. Claus laver måske målbarhedsspørgsmål.
f. Husmøde:
i. Udgik.
4. ”360”
a. Claus laver udkast til 360’ spørgsmål – kommer i facebookgruppe.
i. Nuværende samarbejde eksternt/internt, potentielle forbedringer, forventninger?
5. Generalforsamling
a. Freddy smider oplæg i facebookgruppe.
6. Økonomi
a. Internet/tv: Hans forslår at formanden går til Sek. og fastholder, at der skal gøres noget ved
prisen på internetløsningen, jævnfør bilag koster 7.800,- mere end nødvendigt om året pga.
manglende opsigelser og for høj betaling. Dette er vedtaget.
b. Adgang til driftsbudget: Generel enighed om, at vi igen skal have adgang til driftsbudget igen.
Blandt andet pga. identifikation af fejlkontering, uforholdsvis høje omkostninger til poster som
f eks internet.
7. Evt.
a. Foredrag
i. Der arbejdes på et foredrag med Jan Grarup (Prisbelønnet fotograf, der har taget
billeder af nærmest samtlige humanitære kriser og krige) og Lars Møller.
b. Hærløbet
i. Skal vi engagere os i det igen? Der kan være gode penge i det.
c. Royal Run
i. Skal vi stille frivillige til det?
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d. Kommunikation
i.

Bestyrelsesmøde

4/2-2019

