BESTYRELSESMØDE 22.01.18 kl. 17-18.45
Deltager: Lone, Per, Julie, Per-Ole, Dorte, Peter S. Torben kommer forsinket ind i mødet, hvilket er varslet
på forhånd. I øvrigt deltagerdaglig leder Peter A. Således alle.
1) Valg af referent- Dorte
2) Information fra formanden: Lone:
Møde med formandskollegiet.
Sidste frist på seminar (Dato XX.XX.XX) med Steen Guldager ang. Misbrugsbehandling. Peter A. har sat
opslag op og det kommer på FB en af de kommende dage.

Teambuildingsdag: Temadag om frivillig i Fredericia. d. 1. marts. Torben undersøger om han kan.
Program fremsendes senere fra Fonden. Usikkert om emnet er frivilligt bestyrelsesarbejde eller arbejde
med frivillig for en bestyrelse. Formentlig det sidste.

Sommerlejr i Fredericia og donationer:
Fonden giver penge til Fredericia (75.000 kr.), men vil vi deltage, så ser man gerne at vi hjælper med 11.000
kr. Vi taler om hvorledes de kan fondes.
Man har budgetteret med 75 personer.
Spørgsmål til sidste års donationer. Peter S. vil snakke med JC om disse.
Peter A. holder foredrag, hvor der muligvis kommer donationer.
Peter A. tager kontakt til Niklas i KBH om evt. samlet opslag.

Frivillige uddannelse:
Fra Fonden tilbydes i første omgang FØRSTEHJÆLP (1. halvår 2018) i Aarhus og senere
KONFLIKTHÅNDTERING (2. halvår 2018), muligvis afholdt i Aalborg.
Der kommer en postkasse op til forslag til udd. Fonden giver 10.000 kr, som endnu ikke er øremærket til
bestemte kurser. Peter A. sætter postkasse op.
Temadage om Røde Kors:
6 timers førstehjælp.
Vi skal finde datoer i 2018. Gerne lørdage hvor Aalborg kan være med her på hjemmet. 12 herfra og 12
personer fra Aalborg.
Foredrag om konflikt håndtering.
Lone T. finder dato.

Frivillige kurser: Vi har fået 10.000 kr til frivillige. Forslag til kurser? Spørger på Værtsmøde.
Husk vi kan gerne bruge andre organisationers tilbud. Fx Veteranstøtten.

Fonds besøg som tidligere varslet af Lone. Der har været rundspurgt mht. datoen: D. 21.02.18 kl. 17.00
kommer Bestyrelsesformanden for Fonden (Christian Kurt), hvor vi afholder FÆLLESSPISNING.
Fællesspisning og derefter møde.

Bruger- og frivilligemøde flyttes til ugen før bestyrelsesmøde. Skiftevis hver anden måned.
Postkasse sætter Peter A op. Til Ris og ros.

Skriftlig kommunikation og information:
Formanden efterspørger specielt; Vi ser gerne kvittering på noget der kræver svar. Til gennemlæsning
behøves ikke svar, men gerne ”modtaget”.

3) Nyt fra udvalgene:
Byggeudvalg: Peter A. og Per-Ole
Det skrider fremad. Per Ole og Peter A. holder hinanden informeret.

Aktivitetsudvalg: Peter S. Torben og Dorte
Der har ikke været møde i Aktivitetsudvalget endnu.
Men det gamle aktivitetsudvalg har udarbejdet et årshjul som vi køre videre på.
FB er Sara Linde inde over som tidligere, men kommunikation går igennem Peter A. Eller bombarderer vi
alle bare Sara. Det duer ikke.
Fondens hjemmeside er JC. Dette sender Peter A. til JC, som fremadrettet også kommer til at være en
opgave for Sara. Men igen al materiale til Peter først.
Vi enes om kontinuitet og ikke flytte for meget på datoerne og aktiviteterne. Så vidt mulig.

Frivilligeudvalg: Dorte, Torben (Brit, Lisbeth og Peter A.)
Flere frivillige til hjemmet: Peter A. er møde med Ulla fra Aarhus Frivillige Hovedstad.
Dorte har også sendt en mail til Frivilligecenter Aarhus. Endnu ikke fået svar.

Presse og informationer: Lone
Påskefrokost for veteraner, pårørende og frivillige.
24.03.18 skal der laves en video om veteranhjem i DK.
Vi får 7500 kr til påskefrokost. ALLE!
Hella Joof speaker. 2 min reklamefilm med billeder fra os.
Veteranpåskefrokost d. 28.03.18

Sikkerhedsudvalg: Per B og Peter A.
Intet.

4) Økonomi: Peter S. og Per-Ole
Det køres anderledes end før. Fonden har godkendt vores skema for aktivitet til brug fremover til
tilbagemelding til fonden.

5) Orientering fra daglig leder: Peter A.
24.03.18 tager Peter A. og Peter S. til Odd Fellow Lodge og får en donation. Ukendt beløb.
Vi vil gerne have en ønskeliste: Fx en trailer, en havefræser mv.
Ønsker for donationer skal gå til Peter A., som laver en samlet liste.
Peter A. søger penge hos JC om et bestyrelsesseminar.
Jack and Jones: Peter A. kommer senere med info om tur med rabat til veteraner.
Virksomhedspraktikant: Hjemmet kan have 1 af gange og denne sorterer under Peter A.
Hovedrengøring og oprydning: D. 30+31.01.18. Se FB. Peter A., Lone og Ann deltager. Andre er meget
velkomne.

6) Eventuelt:
Veteranhjem/private arrangementer:
Norges tur og en julefrokost i privat hjem i december, har været private arrangementer er en privat tur og
har ikke været et veteranhjem afholdt arrangement. Til trods har der været meget snak herom på hjemmet
og nogle har følt sig forbigået i den forbindelse. Dette kan vi lære af og passer på med i fremtiden.

Ang. rengøring på VHM: Det har været forespurgt fra flere fronter, om der kunne laves en form for
anskueliggørelse af opgaver/rengøringsliste, som både frivillige & beboere kunne gøre brug af med henblik
på bedre rengøring. En bekymring i forhold til at have lister var, at det kunne gøre stedet institutionsagtigt,
hvilket ikke ønskes, men det blev besluttet at prøve det af som et redskab.
Peter A. udfærdiger lister for over- & underetagen med givne opgaver, som man kan afkrydse. Vi evaluerer
til næste bestyrelsesmøde.

Værtens opgave på hjemmet:
Frivillige= vært skal huske at være imødekommende overfor alle og se alle i øjnene, der kommer ind af
døren. Veteraner har desværre oplevet at komme ind på hjemmet uden at være blevet hilst på.
Ugentlig tirsdags kage/hygge (kl. 15-18) rykkes til pejsestuen/stuen og ikke i køkkenet. Dette for at passer
på vores veteraner der bor i huset. Ellers bliver køkkenet for stressende et sted.

7) Næste møde:

Næste møde: ONSDAG D. 21.02.18 kl. 15.15

