Værtsmøde d. 21.01.18 kl. 19.00
Velkomst af formanden, Lone Thomas.
Præsentation af bestyrelsen: Per Ole, Julie, Torben, Dorte, Peter S., Per B og sluttelig Lone.
Desuden er daglig leder Peter A. til stede.
Værter: 20 værter
Udvalgene præsenteres. Opslag med udvalgene kommer op i aften, således man altid kan orientere sig.
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.

Februar måned: fastelavn og biotur. Se årshjul.
Fonds besøg: d. 21.02.18 kommer Bestyrelsesformanden for Fonden (Christian Kurt), hvor vi afholder
FÆLLESSPISNING.
Marts måned: Se årshjul på hjemmet mht. Påskefrokost (incl. æggejagt) for veteraner, pårørende og
frivillige. Der vil blive filmet til en reklamefilm. Spørg Peter A.
Yderligere en veteranpåskefrokost (kun for veteraner).

Peter A. orienterer:
30 + 31. januar 2018: Oprydning i kælderen. Peter A., Ann og Lone T deltager og meget gerne flere. Kom
frisk.
Låsesystem: man må ikke pille ved låsene, heller ikke dem på værelserne. Nix pille.
Flugtveje på værelser: Ikke alle værelses vinduer kan åbnes. Deraf ingen flugtvej og derfor skal gangen
nedenunder være ryddet.
Nye beboer: Alle beboer der flytter ind skal oplyses til Peter A. Peter SKAL kontaktes. Træffes han ikke på
tlf. så send en SMS.
Beboerdata: Lovlig opbevaring af beboerdata og data om beboernes pårørende tager Peter A. med JC.

Åbningstider: Vi samtaler om åbningstiderne af hjemmet.
FRIVILLIGE GRUPPEN:
Samtale og dialog: Vi taler om, hvorfor vi har mistet/afgang af så mange frivillige.
Nogle bud kunne være: uro i huset, manglende indfrielse af forventninger, ændrede livsomstændigheder,
negativ medieomtale osv. Tidligere frivillige er altid velkomne til at kontakte Peter A. for at fortælle om
hvorfor de er stoppet. Dialog er vejen frem.
Værgning: Ideer: Månedens frivillige, opslag, kontakt til Frivillige Aarhus 2018 – Europæisk
Frivillighovedstad. Fonden er ved at udarbejde en reklamevideo. Der er tiltag på vej.

Arrangementer, der måske kan tiltrække flere veteraner og frivillige til: Fx Walk and talk, spilaften… Det er
blot ideer.
Festudvalg for frivillige værter: Hanne og Helle Kardel. De vil komme med et udkast snarligt. Ingen
modsætter sig en mindre egenbetaling.
Aktivitetsudvalg: Dorte fortæller kort om kommende aktiviteter. Vi mangler en tovholder til biograftur d.
søndag d. 18.02.18. Filmen bestemmer tovholderen.
Årshjulet: kommer på kalenderen på opslagstavlen i løbet af i aften.
Diverse aktiviteter er for veteraner. Er der frivillige, der har gode forslag eller idéer, er de meget velkomne
til at komme med disse. Minder i øvrigt om, at aktiviteter ude af huset tages fra det samlede
rådighedsbeløb, og da vi pt kun har kr. 100.000 til veteranerne, vil mange frivillige kun gøre beløbet til
målgruppen mindre.
Se også Facebook og hjemmesiden (som Sara Linde fra i dag arbejder på)
Byggeprojekt: Peter A. fortæller kort om byggeprojekt.

