Referat bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde Veteranhjem Midtjylland, tirsdag d. 27/11-18.
Afbud fra Sofie.

1. Referat fra sidste møde i oktober er godkendt.
2. A. Peter fortæller, at der kommer besøg fra Rådmand, Christian Würtz d. 29. januar 2019. Besøget
kommer til at vare ca. 1,5 time. Per Ole vil deltage, samt Peter A. Alle kan deltage, hvis de ønsker.
2. B. Der er ikke kommet respons på annoncerne vedr. juleposerne til uddeling til værdigt trængende
veteraner. De skal afhentes i Silkeborg d. 15/12.
2.C. Svaret På Alt – Peter S. redigerer materialet som aftalt på mødet og sender efterfølgende ud til os alle.
2.D. DIF. Emnet er ikke debatteret på dette møde.
2.E. Presse – vi bliver kontaktet af meget presse for tiden. Det er vigtigt, at vi altid henviser til, at det er
formanden, der tager kontakten med pressen. Bliver beboere eller frivillige kontaktet af noget presse, som
ønsker at besøge veteranhjemmet, skal dette kun kunne lade sig gøre, såfremt Peter S. er til stede eller har
rettet opgaven til et andet relevant personage.
Dorthe spørges til kommende møde, hvordan vi skal gebærde os med pressen. Peter S. melder tilbage
herom.
3. Orientering fra kasserer: Per Ole informerer om, at der i budgettet for næste år indgår begrundelser. Info
om opgørelse over fondsmidler til og med 9. måned i år. Diskussion vedr. buskryderens placering i
oversigten. Mindfullnes? Der var ca. 10 deltagere. Manglende oversigt over indtægter ved arrangementer.
Det efterspørges at der er styr på dokumenterne ved kommende bestyrelsesmøder. Det er kassererens
ansvar at indhente dokumentation for udgifter & indtægter direkte ved Lone (Fonden).
4. Orientering fra daglig leder: Der kommer Klub 60 fra Klostergade og spiser æbleskiver d. 4/12. Per Ole &
Peter A. deltager. Der er nogle i huset, der føler, at andre opfører sig som ’politifolk’ i forhold til oprydning
& rengøring. Det er vigtigt, at henvendelse vedr. ’irettesættelse’ foregår på en ordentlig måde. Snerydning
– hvem ryder sne? (Daglig leder taler med Mathiesen herom).
5. Lai informerer om aktiviteter: Vi har fået 5.000 kr. fra Lions øremærket en julefrokost for veteraner samt
at tilgodese de frivillige. Det foreslås, at vi bruger 4.000 kr. på veteranjulefrokost d. 17/12 kl. 17.00 samt
gaver til de frivillige på 1.000 kr. Vi skal bruge to frivillige til julefrokosten. Peter A. sørger for dette. Der skal
være pakkeleg samt nissebingo. Der dækkes evt. op til julefrokosten frivilligmødet dagen før.
Der skal skaffes donationer til pakkeleg. Dette kan evt. gøres ved at lægge et opslag på hver vores egen
Facebook-side, hvor vi annoncerer efter donationer.
6. Frivillig/hvervning – Der arrangeres nyt frivilligmøde søndag d. 16/12 kl. 13.00 med gløgg & æbleskiver.
Torben informerer om, at han & Britt udarbejder materiale til de frivillige. De nye frivillige efterspørger
MUS-samtaler med daglig leder efter de første 3 mdr. De frivillige kan altid rette henvendelse til daglig
leder, når/hvis behovet er der. Vi har fået lov at hænge plakater op på eks. Universitet ang. hvervning af
frivillige. Der efterspørges grafisk ekspertise til opgaven.

Hvad gør vi med gæster i huset, der hverken er brugere, frivillige eller pårørende, når der hersker tvivl om
hensigten med besøget? (Konkret personsag). Vi drøfter sagen på næste bestyrelsesmøde.

10. Evt: Der savnes nye billeder på vores hjemmeside, samt en generel opdatering samt oversigt af
aktiviteter på hjemmesiden. Tilskyndes til at sende billeder til Sara ved events i huset.

