
 

Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 3 Veteranhjem København 

 

Dato:  17. August 2022 kl. 18:00, på Veteranhjem København  

Tilstede: Nicolaj, Benjamin, Anne, Albert, Freddy, Mingo   

Ikke tilstede: Henrik (arbejde), Johnny (ferie)  

Referent: Anne 

 

Følgende punkter var til behandling: 

1. Huset siden sidst  

Daglig leder orienterede bestyrelsen omkring huset. Huset er mere end fyldt, der bor i 
øjeblikket 7 personer på VHK. 

Yderligere blev der behandlet følgende punkter: 

1. DL orienterede om beboermøde - Der holdes nu løbende beboermøder, hvor 
forskellige emner diskuteres – dette er blevet rigtig godt modtaget hos beboerne.  
 

2. Indhold på hjemmeside – da VHK’s del af Veteranhjem.dk mangler indhold, 
forsøges det at genskabe de relevante dele af det tidligere indhold – Anne kigger på 
dette (deadline – så hurtigt som muligt) 
 

3. Aktiviteter   
a) Der har været afholdt shelter ture v/Mingo og disse fortsætter. 
b) Mad dage/fællesspisninger  kører fint og fortsætter mandage og onsdage  
c) Copenhagen Cablepark – wakeboard klip (450 kr. pr. klip) – 21.000 - 29000 

kr. VHK har doneret 30.000 til resten af sæsonen.  
d) Engage Festival – det blev diskuteret hvorvidt VHK skulle deltage på Engage 

Festivalen. Da en sådan deltagelse lægger et forholdsvist stort beslag på 
vores frivillige, blev det besluttet ikke at deltage i år. En eventuel deltagelse 
næste år vil blive taget op til den tid. 

e) VHK fødselsdag den 28. august 2022 – Der er arbejdet hårdt på at både 
haven og huset står flot. Det er planlagt, at det udendørs træningsanlæg vil 
blive indviet officielt. Der er til dagen også indkøbt udendørs lounge møbler.  

f) Næste brunch vil blive afholdt den 25. september 2022  
g) Flagdag den 5. september 2022 – Freddy og Nicolaj deltager i 

planlægningsmøde på HO, hvor flagdagen bliver holdt. Der vil også være 
åbent på VHK om aftenen.  



4. Husmøde  - Torsdag den 25. august 2022 afholdes husmøde, som fremadrettet vil 
hedde ”Rigets Tilstand på VHK”, hvor Nicolaj vil orientere om VHK for dem der er 
interesserede. 
 

5. Formandskollegie møde – Der er møde Formandskollegiet uge 35. Da både 
formanden og næstformanden er forhindret, deltager Freddy i mødet for VHK. 
 

6. FB frivilliggruppe - Der bør laves en ny frivillig gruppe på FB. Den tidligere gruppe er 
ikke blevet gjort tilgængelig for hverken DL eller bestyrelsen.   

 

7. Næste bestyrelsesmøde afholdes på VHK onsdag, den 14. september 2022 kl. 18 i 
forbindelse med fællesspisning. 
 


