Bestyrelsesmøde d. 21.2.18
Deltager:

Torben, Dorte, Per, Julie, Peter S., daglig leder Peter A og JC fra Fonden
Lone Thomas er sygemeldt, men forsat formand
Per-Ole har meldt afbud på forhånd

JC beretter:
Torsdag d. 5. april 2018

foredrag Sten Guldager: stadige ledige pladser

Lørdag d. 17. marts 2018

Reklamefilm på veteranhjemmet optages (baggrundsbilleder). Er ændret fra d.
24.3.18, som tidligere er meldt ud.

Frivillig uddannelsen

Vi mangler at tilbagemelde en dato for konflikthåndtering (Aalborg og Aarhus)
Per B. taler med sten i Aalborg og aftaler, samt giver tilbagemelding til JC.

Fredag d. 9 marts 2018, KBH Teatertrup ”I Afghanistan skyder man med vandpistoler”. Forsat billetter
Veteranfestival i KBH

Samarbejde påtænkes ved JC. Vi høre mere senere.

1. Valg af referent

Dorte
Tilføjer at der ikke bliver oprettet en ny mailadresse som tidligere nævnt, men
Dorte som sekretær vil bruge sin egen mailadresse.
Dorte har fået vores mailliste fra Lone Thomas.
Det samme med dropboks, oprettes heller ikke. (Julie)

2. Konstituering af næstformand:
Vi forsætter med sammensætningen af bestyrelsen som hidtil, dog gør Peter
S. indsigelser herimod.
Lone Thomas (formand) er sygemeldt ca. 2 måneder.

TORSDAG D. 3. maj 2018 kl. 19.00:
Ordinær Generalforsamling
Dorte sender mail til medlemmer og andre på kontaktlisten.
Medlemslisten fås af Lone Thomas for at verificere kontinent ved spørgsmål.

OBS: Kontingent kører nu fra d. 1.1.18 til d. 1.1.19. Der er således ikke mange
der er medlem mere, men skal huske at indbetale igen.
50 kr er kontingentsgebyr. Betaler man fx 100 kr betaler man ikke for 2 år,
men 50 kr kontingent og 50 kr som blot går til Fonden.
3. Information fra formanden: Intet
4. Nyt fra

Presse og info: Peter A. har styr på.
Facebook er der styr på. Sara er forsat adm. På Facebook, hvilket vi er glade
for. Ligeledes hendes indsats på hjemmesiden. Er der rettelser til
hjemmesiden, så send en liste til Peter A., som samler og sender videre til
Sara.
Aktivitetsudvalget:
Evaluering:
Fællesspisning i dag har der desværre været uklarhed omkring pga en
sygemelding, hvorfor menuen blev ændret i sidste øjeblik.
Søndagsbiograftur d. 18.2.18. var der ingen tovholder på, hvorfor den heller
ikke blev til noget.
Fremtidigt:
Søndag d. 4.3.18 kl. 10 tager Dorte, Søndagsbrunch.
Søndag d. 4.3.18 kl. 20 tager Peter A., Oscar-aften.
Mandag d. 12.3.18 hjerte-starter kursus kl. 9-14. Forsat åbning for
tilmeldinger.
Lørdag d. 17.3.18 PÅSKEFROKOST FOR ALLE kl. 13.00 (optagelse af
reklamefilm) Peter A er tovholder.
Søndag d. 18.3.18 Biograftur Peter S. er tovholder.
16.4.18 kl. 18.30-21.30 foredrag med en jægersoldat på Dokk1. Selvbetaling
160 kr. Overskuddet går til os.
Lørdag d. 21.4.18 PINSEFROKOST KUN FOR VETERANER kl. 18. Julie er
tovholder.
Frivillig/hvervning:
Uge 6, 7, og 8 på værtsskemaet optræder 14 forskellige frivillige. Nogle har
taget flere vagter. (Dorte har talt)
Frivillig Hovedstad: Peter A. har kontakt til Ulla.
Dorte tager kontakt til Frivillig Center og sætter et møde.
Frivillige-dag i Fredericia d. 1.3.18: Per B., Peter A. og Torben tager til.

Byggeudvalg: Møde om en uges tid. Peter A. er informeret.
Sikkerhedsudvalget: Intet nyt
5. Økonomi:

Vi holder budget, og der faktisk overskud året til nu.

6. Orientering fra daglig leder, Peter A.:
Bestyrelsesmedlemmer skal have samtale individuelt med Peter A. Alle skal
aftale tid individuelt med Peter A.
”Engage festival” som er veteranfestival: Peter A. vil forsøge at arrangere
fællestur til KBH, d. 17+ 18 august 2018.
Der er forsat fokus på oprydning i huset. Klager her over skal gå til Peter A.
Ris og Ros postkasse er sat op. Den er endnu tom.
Bestyrelsesseminar er der doneret 5.000 kr til. Dette holdes efter næste
generalforsamling.
”Svar på alt” bogen er opdateret og denne sørger Peter A. for.
To-do-liste-for-frivillige ligger på køkkenbordet.
Spørgsmål fra beboer: Kan der varsles 7 dage i forvejen i forhold til
arrangementer på hjemmet? Svar fra Bestyrelsen: Ja, så vidt muligt, men der
skal altid ære plads til spontane arrangementer.
7. Eventuelt:

Bestyrelsesarbejde: Hvad forventer vi af hinanden? (Julie)
Være synlig og uddelegering af aktiviteter fra Årshjulet.

Referat er læst og rettet til mandag d. 26.2.18, hvorefter det kan lægges på hjemmesiden. Dorte sender til
Peter A. som får Sara til at lægge op.
8. Næste møde:
FRIVILLIGMØDE d. 14.3.18 kl. 18, så spiser vi pizza først (Dorte, Torben, Peter
A. deltage)
BRUGERMØDE d. 15.3.18 kl. 18. (Dorte deltager)

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
TIRSDAG D: 3.4.18 kl. 15.15

