Veteranhjem Midtjylland I Aarhus
Bestyrelsesmøde 12.juni Vhm.
Besøg af Dorte Skov–Jespersen Og Christian Kurth.
Afbud Kim Dalbøge og Lai Sørensen.
Presentation af deltagere.
Christian præsenterede et oplæg om fondens opbygning og gennemgik denne. Vi blev fortalt om
hvilke grænser, der er indenfor vores arbejde i bestyrelsen og hvad vi kan.
Der var stort fokus på samarbejde og anerkendelse.
Anderkendelse, Empati , respekt og forventninger samt det at vi tror på dig er nogle af de ord der er
vigtige i fondens fundats.
Der blev talt om vedligeholdelsesplan for hjemmene
Pt er de tre nye ledere på plads i Aarhus ,Aalborg og Fredericia. Vi talte om byggeprojekter og
regler og retningslinjer, samt hvilke skillelinjer der er.
-

Ønske om polo shirts med loge der gør os synlige når vei er ude. (lokal Folder).
Kontakt evt. Thorbjørn Forsbjørn fra Værnets presse.
Fundraising kurser ved fonden , hvem gør hvad? Visitkort?
brug evt. frivillig.dk
Kommunikation kropssprog ens for alle.

Der blev efterlyst aktiviteter på hjemmet efter kl. 16.00.
Hjemmet er for alle også årgangshold.
Der bør laves en strtegi / brainstorm. (Der arbejdes på at bestyrelsen tager en tur i
sommerhus en eftermiddag).
Grundlovsdag bør laves til en mærkedag på hjemmet fra 2020, i stedet for 23. juni, da
næsten alle har fri eftermiddag.
Aktivitetskalender? AKOS.
Uddannelse af bestyrelsen evt. Veterancentret.
Vi skal bruge mere køl/ frys der arbejdes på det pengene tages fra Byggekonto.(Peter).
DGL: Dejligt arbejde.
God relation mellem leder og bestyrelse.
vagttelefon (liste laves) 201409905 , (MÅ IKKE SLUKKES) liste over tlf. historik.
Omstilling af telefon

pt 3 beboere
Tavle ønskes over hjemme / ude.
Der foregår nu en registrering af vores besøgende til sekretariatet.
2 skurvogne efter august .
Flere aktiviteter vil foregå ude.

AKOS bliver løbende lagt ud, Skal opdateres.
Aktiviteter bør meldes ud i god tid.
Kontakt personer opdateres og gøres synlige!!!
.
Frivillige: Der laves i den kommende tid FUS.
Hvad sker der med Spisning ?? Brunch ??
Presse blev kort debatteret, det er udelukkende sekretariatschef landsdækkende/formand lokalt, der
udtaler sig vedr. dette.
Vi skal ikke have presse eller filmfolk på vhm uden tilladelse herfra.
Næste møde:
14. august 2019 kl. 16.00
29.september 2019 kl. 16.00

Undskyld det lidt rodede referat med tog kun stikord.
vh Peter Suarez

