Bestyrelsesmøde Veteranhjem København
Referat nr. 28 – d. 3 juni 2019
Tilstede: Pernille, Hans, Claus, Anne, Berit, Bob, Nicklas og John
Afbud: Merete og Per
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Orientering v/ Formanden.
3. Orientering v/ Daglig Leder.
4. Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper.
5. Økonomi.
6. Eventuelt.

Ad punkt 1 - Valg af ordstyrer og referent
Berit er ordstyrer og Pernille er referent

Ad punkt 2 - Orientering v/ Formanden.
•

Yousee sagen er lukket

Ad punkt 3 - Orientering v/ Daglig Leder.
•
•
•

Nicklas gav en opsummering af beboers tilstand og huset generelle orden.
Vi har fået en motionscykel, som frit kan benyttes på VHK.
Nicklas er tilbage på VHK fuld tid igen, hvilket han og vi er glade for.

Ad punkt 4 - Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper.
•
•
•
•

Fundraising er i fuld gang. Der er mødet i gruppen på torsdag, med en som er rigtig god til at
fundraise, så vi bliver helt knivskarpe til fundraising.
Haveudvalget er blevet bedt om at lave en plan over haven, så alle har mulighed for at vedligeholde
haven.
Claus vil gerne søge efter flere frivillige på de sociale medier. Nicklas mener at vi skal være mere
skarpe på hvad vi søger, så vi ikke kun får frivillige der hygger.
Henrik Lyng foredrag d 11 juni, oplæg om PTSD, sidste frist for tilmelding er på tirsdag. Christine og
Anne er på sagen.

Ad punkt 5 - Økonomi.

•

Kørsel - vi har fået bevilliget 72.000,- til transport og vi har brugt 34.000,- allerede, dvs. der er ikke
nok til hele året. Der blev diskuteret mange løsningsforslag og Nicklas har sagen.

Ad punkt 6 - Eventuelt.
•
•
•
•

Der mangler veteraner til Invictus. Kender du nogen, så bed dem om at søge, hvis de kunne tænke
sig at deltage.
Flagdag - Anne vil gerne have at vi laver en plan for flagdag.
Fødselsdag - Merete, Berit, Per og Nicklas har tjansen og sørger for at arrangere noget spændende.
Vi har 10 års fødselsdag i 2020. Skal der søges om et større budget her?

