Tirsdag
28. 08. 2019
Kl. 16.00 – 18.00

Til stede: Julie, Torben, Per, Per Ove, Peter S, Daglig leder Peter, Sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen.
Forfald: Lai
Referent: Sofie
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Godkendelse af referat
Referat godkendt.

Orientering fra formanden.
Der er lavet en arrangementskalender. Denne vil løbende blive ajourført med kommende arrangementer.
Den vil blive synlig på facebook og hjemmeside.(ansvarlig daglig leder).
Arrangementskalenderen bliver til et overskueligt årshjul.
Der arbejdes på at skabe en klar og tydelig kommunikation med medlemmer og brugere af huset:
hjemmeside, facebook, email, kalender i huset. Persondataforordningen kan muligvis stå i vejen for nogle
kommunikationstiltag. Det undersøges af sekretariatsleder.
Der arbejdes i bestyrelsen på at styrke samarbejdet og kommunikationen i bestyrelsen og mellem
bestyrelsen og daglig leder, sådan at husets brugere for den bedste oplevelse i huset. Desuden er
bestyrelsens og daglig leders opgaver blevet ridset op.

Orientering /punkter fra Kasserer.
Overordnet økonomi: sund og i balance.
Drift: velfungerende, god daglig drift
Samarbejde mellem formand, daglig leder og kasserer om budgettering, afvikling og afrapportering af
arrangementer på VHM.
Der er 50 medlemmer af foreningen. Der stilles forslag om at lave arrangementer for medlemmerne for at
skabe stærkere tilknytning til VHM.

Orientering / punkter fra daglig leder.
1. Der er to nye beboere.
2. Byvandring den 9.9.
50 Brabrandbeboere vandrer gennem hele området og ender ved hjemmet. Der skal
serveres saftevand. Der mangler en tovholder. Julie melder tilbage.
3. 23.9. er VHM inviteret til Modelparken. Daglig leder laver en ansøgning til
bestyrelsen/aktivitetsudvalget
4. Vi har 1 opsigelse som frivillig
5. Der har været afholdt arrangement for 40 Odd Fellow medlemmer. Tilstede: 3 fra
bestyrelsen, daglig leder, 1 frivillig, 1 fra veterancenteret. Et vigtigt arrangement i forhold
til synlighed og donationer.
6. Der er referat fra byggemødet, tirsdag. Der afholdes løbende byggemøder.
7. Shelter-udstyr skal opmagasineres under ombygningen. Der indkøbes to kubikkasser, der
stilles i motionsrummet, så udlån af udstyr kan sikres. Daglig leder indkøber.

8. Flagdag:
84 tilmeldt dd.
Britt og Peter S. tovholder
Telt indkøbt kommer mandag.
Pipes and Drums: . (har desværre meldt afbud, andet søges).
Sodavand indkøbt
Fakler bestilt
Helstegt pattegris bestilt
Grillpølser skal indkøbes
9. Veteraner fra Silkeborg, Langaa, Hadsten forespørger om samarbejde om veterancafé 1
gang om måneden.
Daglig leder og Torben/aktivitetsudvalget holder møde om samarbejdet.

Aktivitetsudvalg (Lai Sørensen).
Der er lavet et forslag til en skabelon til projektbeskrivelse.
Formålet er at gøre det nemt at søge aktivitetsudvalget om midler og at afregne efterfølgende.
Torben og Lai laver en mere kort og klar oversigt til brugerne.
Aktiviteter til under 1000 kr. skal ikke have en projektbeskrivelse.
Alt vedr. midler til aktiviteter går gennem Lai.

Der stilles forslag om at lave arrangement for vores sponsorer. Der laves en ansøgning til aktivitetsudvalget.

Fonden Danske Veteranhjem (Dorte Skov-Jespersen).
Sekretariatsleder orienterer:
Dorte besøger veteranhjemmene for at få indblik i veteranhjemmene, bestyrelserne, de daglige lederes
arbejde og brugernes behov.
Særligt er der fokus på tydelig arbejdsfordeling og forandringsledelse på veteranhjemmene.
Fonden har fokus på fundraising, sponsorater og donationer i den kommende tid.
Der er lavet en ny folder fra Fonden. VHM modtager og omdeler på VHM.
Flagdag: ISS har entreprisen på rengøring på alle kaserner i Danmark. ISS og Fonden laver et samarbejder
om at indsamle penge på kasernernes kantiner på flagdagen. Indsamlingen skaber synlighed omkring
Fondens og veteranhjemmenes arbejde.

Der er 87 aktører på veteranområdet. Der er ikke erfaring med samarbejde mellem de mange aktører. Det
vil både bestyrelsen på VHM, daglig leder og sekretariatsleder arbejde på at fremme.

Byggeudvalg (Kim Dalbøge).
Der er fremsendt tegninger, der skal godkendes i kommunen.
Tegningerne skal godkendes i forhold til lokalplanen før byggeprojektet kan fortsætte.
Tidsplan ligger derfor ikke fast.

Frivillig/hvervning (Torben).
Arbejdsnotat er blevet fremlagt.
Lai og Torben prøver at få et samarbejde med andre veteranhjem om best practice i forhold til hvervning af
frivillige.
Med inspiration fra VHKøbenhavn laves der en hvervnings-folder.
Tanken er at flere frivillige tiltrækker flere brugere, da der er behov for personer til at skabe rammerne
omkring hjemmet.
Britt, Lai og Torben vil virke mere opsøgende overfor nuværende frivillige og frivillige, der har forladt stedet
for at skabe de bedste rammer for frivillige i fremtiden.
d. 21. – 23. 09. 2019 afholder Århus Kommune frivilligfestival. Torben vil prøve at nå det og daglig leder
deltager.

Fundraising/donationer (Peter S.).
Der laves en liste over donorer.
Der laves en liste over sponsorer.
Bestyrelse, frivillige, brugere, daglig leder kan komme med forslag til anvendelse af donations- og
sponsormidler.
Der laves en idébank med ting og aktiviteter donationer kan anvendes til.
Forslag til idébanken sendes til Peter S.

Indkomne forslag?
Der laves en koster opgørelse over husets aktiver.

Evt.
Der stilles forslag om at næste bestyrelsesmøde har som punkt:
hvordan holder vi møder.
Mødetyper:
Korte informationsmøder: fx hvilke aktiviteter er i gang, årshjulspræsentationer
Arbejdende møder: fx nyhedsbreve, opdateringer og fotos til facebook
Diskuterende møder: fx strategiske tiltag: Hvor skal vi hen? Hvem har hvilke ansvarsområder?
Byggeprojektet?
Planlægningsmøder: op til store mærkedage blandt andet Skt. Hans og Flagdag
Disse er selvfølgelig afhængig af et årshjul

Næste møde tirsdag 25.september 2018.

