Referat
Bestyrelsesmøde Veteranhjem Midtjylland.
Tirsdag d. 2. oktober 2018
Kl.16.30 – 18.00
Til stede:
Julie , Peter S, Per, Per Ole, Lai og Kim (suppleant).
Afbud:
Sofie, Torben og daglig leder.
Dirigent.
Peter S.
1) Godkendelse af referat fra sidste møde 25. august –
Ingen kommentar.
Der mangler dog stadig en koster liste på hjemmet over inventar/værdier på hjemmet.
(Ansvarlig daglig leder).
2) Orientering fra formanden.
-Flagdag afholdt med 141 voksne + børn , stort fremmøde og rigtig god omtale for hjemmet,
stor tak til alle deltagere og hjælpere.
-JP var tilstede og lavede et oplæg til et indslag i avisen Panorama, der sendes et oplæg før
det trykkes til gennemlæsning).
-hjælpere ved DHL og veteraner har været på Tunø med Mai Event (9 personer).
-Mandag havde huset besøg af Lone Fjordbak og Charlotte Norby der fortalte om et forsøg
der kører med Mindfullness og Yoga (8 veteraner deltog).
3) Orientering/punkter fra kasserer:
-Vi er blevet beskåret i beløb af veterancentret fra 100.000 til 20.000 i tilskud, dog ser vi ud
til at komme godt ud af året, da vi tidligere har været gode til at rejse midler til hjemmets
drift via donationer.
-Det undrer flere at beløbet er blevet beskåret. Tildelingen var for året 2018 og med
baggrund i begrundet aktivitets oversigt fremsendt til sekretariatet. Dette gav anledning til
flere spørgsmål.
-Bestyrelsens indsigt i aktivitetskontoen blev efterlyst. Aktivitetskontoen er bestyrelsens
ansvar , hvorfor det er et must.
-Opgørelse over vores donationsmidler 2017/2018, samt hvad disse er brugt til efterlyses
kraftigt.(Peter S)
-Der henvises i øvrigt til Per ole´s skriv med spørgsmål til mødet.
-Der efterlyses kraftigt en oversigt over vores økonomi/aktivitetskonto, Sidste opgørelse
fremsendt fra Sekretariatet er frem sendt i juli måned.
Der efterlyses et møde mellem kasserer , formand og daglig leder. (Peter S indkalder).
-Der bør snarest udarbejdes et oplæg til budget for 2019.
4) -Oplæg til arrangement kalender for måned for måned Daglig leder/hjemmet godkendt.
Bør indeholde dato for arr., møder, donationer , foredrag en måned ad gangen, fremlækkes

på bestyrelsesmøde og rettes til i løbet af måneden ved henvendelses til daglig leder. (Daglig
leder).
-Bestyrelsen beder daglig leder stå for et nyhedsbrev over månedens gang på hjemmet.
(daglig leder).
5) Aktivitetsudvalg.
- Tom jæger ansøgning om tilskud afvist.
- Projekt beskrivelse fremlagt se venligst tidligere tilsendte materiale,
opfordring til måske at lave en kort beskrivelse i A4.(Lai)
- Oplæg fra flagdag til større aktiviteter godt modtaget, bør klart arbejdes videre med og
evaluering afholdt.
- Der bør laves et oplæg til aktiviteter i 2019.
- Der laves oplæg til Sara fra aktivitetsudvalget ved aktiviteter.
- Årshjul tages op på næste møde (Sofie)
6) –Møde afholdt i frivilligudvalg.
Brit, Torben, daglig leder og Lai samordner info. Der tages kontakt til gl. frivillige, der
laves evt. et møde mellem hjemmene til ide udveksling og der er planlagt nyhedsbreve ,
samt tiltag der skal fastholde de frivillige som en del af hjemmet.
- laves frivillig folder til de frivillig – folder efterlyses!!
- uddannelse af frivillige hvad blev de 10,000 brugt til er de der stadig?
- Veteranhjemmene – Veterancentret – lige udbydere alle udbud af kurser oplyses til de
frivillige.
- Der er udarbejdet en opgavefordeling (Torben).
- PT. er der registreret 8 frivillige, med tilsagn fra yderligere om at starte igen.
- Der arbejdes på at lave et intromøde for nye frivillige.
7) –Byggeudvalg – desværre ikke noget nyt grundet meget dårlig info kommunikation .
(Peter S følger op).
8) Fundraising/donationer:
- bliver et stort emne for fremtiden der bør snarest lægges en plan for denne del.
- Der findes en opgørelse for 2016 – til dato.
- Der laves et forslag til ophæng af donationer i gang / tavle med bidragsyderes navne.
- Se vedlagte info.
- Vi bør snarest lave en liste der målretter vores bidrag ved donationer:
Forslag til de næste tre donationer:
1) Den tidligere efterlyste trailer
2) Diverse manglede udstyr til vores motionsrum inde/ude.
3) Kurser , uddannelse af frivillige/bestyrelse.
4) Metaldetektor
5) Cykler.
6) Får og indhegning for samme.
Alle ideer er velkomne til gruppen kontakt (Peter S. , Kim D.).
-

hvad vil ledelsen med hjemmet , hvad er det vi søger til og hvordan?

9) Forslag om møde afholdelse er fremskudt til næste møde ( Julie).

10) Eventuelt.
-

Vi skal linkes op til de andre hjem / cafeer. (Sara).
Kan der laves en fælles gruppe platform for arbejdet i bestyrelsen. (Dana web).
Fælles møde om fremtiden struktur?
I forbindelse med besøg overnatning er det tilladt at afkræve et symbolsk beløb?
Skal der tages penge ved arrangementer / spisning.
Sara står for vores hjemmeside / facebook kontakt tages til daglig leder for oplæg.
Der blev efterlyst åbenhed over hvad der sker i huset fra daglig leder, flere i bestyrelsen
påpeger manglende info om diverse aktiviteter eller i værste fald meget sene
udmeldinger om diverse ting vedrørende huset.

Næste møde:
Tirsdag 30. oktober
kl. 16.00 – 18.00

