Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen den 24 april april 2019...V/formanden...
Det har igen været et spændende år der er gået, den fælles indsats som bestyrelsen sammen med alle
brugere, frivillige og pårørende, har ydet gør at VHK er kommet godt igennem året... Alle har været med
til at afvikle de mange aktiviteter vi har deltaget i, dels på VHK, men også ud af huset....det ligger
ligesom i fondens fundsats samt fra bestyrelsen side at VHK skal koble sig mest muligt på så mange af de
tilbud der ligger derude, såsom DIF...og alle de andre aktører der laver tilbud på veteranområdet bla.
Fristils aktiviter .....
Der har været rigtig mange brugere/beboere igennem vores hus i det forgange år, nogle har været her
kortere og andre i længere perioder....der er rigtig mange som bruger VHK i det daglige, især til vores
pandekage dage, der kommer mange til de faste arrangementer, en del benytter sig også af Randis tilbud
omkring afspænding, en stor tilslutning til vores fællesspisninger, intet af dette kunne gennemførers
uden den faste skare af frivillige, som står bag alt dette.....
Det skal ikke være nogen hemmelighed at der i den sidste del af året 2018 og opstarten af 2019 har været
en ekstra ordinært travl periode for VHK. Der har og stadig pågår en del forandringer på nogle af de
andre Veteranhjem. Dette har gjort at vi har måttet undvære Nicklas nogle dage om ugen, han er med til
at hjælpe VHM og VHA og VHT med at komme videre, dette kan ene og alene lade sig gøre fordi VHK
er så velfungerende og langt hen ad vejen kører i den rigtige retning, der er altid plads til forbedringer,
så ingen skal lade sig friste af den sæbeindsmurte slidse...
Bestyrelsen vil gerne takke alle brugere af VHK, især en stor tak til de stærke frivillige vi har lige nu, to
har valgt at tage et yderligere skridt og stille op som suppleanter, alle er med til skabe, sammen med
vores beboergruppe og pårørende det VHK vi har idag......
Jag har lige deltaget i VETC uddannelse for frivillige første modul 1 og vil i den forbindelse gerne
fremhæve at VHK deltog med de fleste frivillige, 6 ud af 28, det viser bare hvor dedikeret vores frivillige
er, uden jer, intet VHK..
Det er et led i bestyrelsens startegi /vision at skabe så gode rammer som overhovedet muligt for alle
veteraner, pårørende og frivillige....der kommer på VHK, kort sagt ønsker vi at lave et godt hjem, med
nogle gode arrangementer, internt som eksternt.
Vi har lavet en årsplan for aktiviterne 2019, som jo allerede er godt igang..det er en plan med aktiviter
som vi alle skal hjælpes ad med at afvikle i 2019 ....der er også en masse eksterne tilbud.....som kan findes
på net og andre steder, som man kan koble sig på.....til alt dette skal vi bruge frivillige...så bare meld jer
på, når der er noget som I kan se jer selv hjælpe med..
Meningen med VHK er at det skal være et sted hvor vi alle kan lide at komme, eventuelt søge den hjælp
og vejledning som VHK nu engang kan tilbyde. Det skal også være stedet hvor vi alle føler os hjemme og
kan lave lige det vi har brug for den dag, måske sidde i haven, som vi hele tiden forsøger at tilpasse
...måske spille billard, se noget TV eller få en snak med nogle andre veteraner, frivillige eller pårørende ..
Igen i år ønsker bestyrelsen at sætte fokus på at VHK til kommer at spille max, som det sted det egentlig
skal være, nemlig et hjem hvor vi alle kan finde den ro og fred man ønsker.....
Jeg vil slutte med at give en status på VHKs fremtid set i lysets af de kommende venligboliger ....tæt
herpå, de er nu “kogt” ned til ca. 80 beboer mod oprindeligt 200...om det vil påvirke VHK i negativ
retning kan kun fremtiden vise..

Der er for nuværende ikke noget nyt i den fremtidige lokation for VHK, men alle muligheder afsøges
både af lokalbestyrelsen og fondsbestyrelsen .....jeg er sikker på der vil blive fundet en fornuftig løsning
for VHKs fremtid til alles tilfredshed .....

“ Sammen skaber vi et godt VHK”

