Frivilligmøde den 8. januar 2019
Velkomst ved bestyrelsesformand Peter Suarez.
Nicklas fra Veteranhjem København præsenterer sig selv og sine opgaver det næste stykke tid.
-

Nicklas er daglig leder på veteranhjemmet i København, og har været det i over 3 år.

-

Han vil prøve at sætte lidt mere struktur på dagligdagen på hjemmet i Aarhus, blandt andet
med rengøringsskemaer for beboerne, en anden brug af vores opslagstavler o. lign.

-

Han vil prøve at sætte de frivillige mere i spil, og vil sende et nyhedsbrev ud hver fredag.

-

Han vil selvfølgelig også indgå i et tæt samarbejde med bestyrelsen.

-

Nicklas står til rådighed for os i op til 6 måneder, og vil være på VHM to dage om ugen,
sædvanligvis mandag og tirsdag.

-

Daglig leders hovedfokus er på det social-faglige, og Nicklas vil i den forbindelse indgå i et
samarbejde med veterankoordinatoren i Aarhus kommune - Vagn Martinussen.

-

Det er også daglig leder, der i sidste ende beslutter, hvor længe veteraner kan bo på VHM.

-

Hvis der kommer en veteran og vil have en overnatning skal vi kontakte Nicklas på tlf.:
31385911, eventuelt via sms. Veteranen er selvfølgelig velkommen, Nicklas skal bare have
besked. Og hvis der er tale om mere end en enkelt overnatning vil Nicklas tage kontakt til
veteranen for at aftale nærmere.

-

Bestyrelsens opgaver består af aktiviteter, hvervning, fastholdelse og uddannelse af
frivillige, fundraising og de fysiske rammer på hjemmet.

Peter Suarez fortæller om byggeprojektet.
-

Man er i gang med at finde en bygherre og entreprenørfirmaer, man kan byde på opgaven
indtil den 15. januar. Den 28. januar er der byggemøde, hvor bestyrelsen meget gerne
skulle få svar på, hvem der skal stå for byggeprojektet.

-

Starter forhåbentlig i slutningen af marts.

-

Nybyggeriet er planlagt til at tage 32 uger

-

Renoveringen er planlagt til at tage 3-4 mdr., og vil blive påbegyndt efter nybyggeriet er
færdigt.

-

Laden skal rives ned og bygges op på ny.

-

Man er meget opmærksom på, at der i hele processen skal være plads til vores veteraner
og at de skal kunne holde ud at være her i forhold til støj.

Peter Suarez fortæller om hvervning af frivillige, aktiviteter og uddannelse
-

Sara Linde, der står for vores facebookside og hjemmeside, er i gang med at lave et opslag
og en folder, der kan bruges i forbindelse med hvervning af nye frivillige.

-

Sara spørger, om vi vil være interesserede i en lukket facebookgruppe for de frivillige? Der
er delte meninger, da der er flere frivillige, der ikke er på Facebook, men da det kunne
være et godt redskab for dem, der har mulighed for at benytte det, prøver vi det af.

-

Der kommer en aktivitetskalender for 2019 op på hjemmet. Der bliver genindført brunch
den første søndag i hver måned, og fællesspisning/aftensmad den tredje torsdag i hver
måned. Der bliver sandsynligvis indført en deltagerbetaling på omkring 25kr.

-

Der skal laves en lageropgørelse og en inventarliste, og det vil bestyrelsen meget gerne
have de frivilliges hjælp til. Der skal også tjekkes op på, hvad vi har i fryseren og der skal
laves et system for, hvordan den skal bruges fremover.

-

Bestyrelsen har et ønske om, at de frivillige tager vagter på hverdage i tidsrummet 16-20,
da der ofte kommer veteraner forbi i det tidsrum, når de er på vej hjem fra arbejde.

-

Der bliver meget snart meldt noget konkret ud om uddannelse af de frivillige. Både Lai fra
bestyrelsen og Nicklas (i samarbejde med Fonden) arbejder på sagen.

-

I forbindelse med uddannelse betaler VHM gerne for kørslen, vi skal bare gerne arrangerer
noget samkørsel.

-

Der skal laves en optælling af vores sodavand, samt et system for salg af sodavand. Alle
skal HUSKE, at sodavand koster 10,- pr. Stk. Pengene fra salg af sodavand går til
Veteranhjemmet selv.

Eventuelt
-

Husk at betale kontingent for 2019, hvis man ønsker at have stemmeret til den kommende
generalforsamling (dato bliver meldt ud senere)

-

Sofie Kern Heding er trådt ud af bestyrelsen og Kim Dalbøge har som suppleant overtaget
hendes plads.

