
 

Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 5 påVeteranhjem København 

Dato: 12 oktober 2022 

Tilstede: Nicolaj, Freddy, Anne 

Afbud: Albert, Mingo og Johnny, Henrik  

Referent Anne 

 

1. Hjemmet siden sidst 

 

Der afholdes beboermøde hver 14 dag, og disse møder er en stor succes –  et af de områder hvor 

man kan se et resultat af disse møder, er en bedre dog ikke optimal rengøringsstandard og en 

bedre dialog mellem beboerne. Huset er stadig fyldt – 7 beboere pt. 

 

Det er som alle nok kan se blevet efterår, haven bliver stadig passet efter alle kunstens regler.  

 

Det er vigtigt for VHK at vi både har og får samt fastholder nogle gode frivilige. Der er uopfordret 

kommet 3 personer som gerne vil være frivillige på VHK – individuelle intro forløb vil blive planlagt.  

 

Vi ser både nye og gamle besøgende som igen kommer fobi og det er vi glade for. Husets 6 

værelser er alle stadig optaget, der foreligger planer for alle beboere.  

 

Vi har valgt at udskifte den gamle massage stol med en ny. Den gamle virkede kun halvt og den nye 

har allerede vist sig at være meget populær.  

 

2. Fonden arbejder på en ny hjemmeside, vi har fået en ny udbyder og arbejdet med at få indhold på 

er godt i gang. Karina fra Fonden vil besøge de enkelte veteranhjem for at snakke individuelt 

indhold og ønsker. Mere information kommer omkring dette.  

 

3. Næste arrangementer:  

 

Kulturnat 

VHK plejer at deltage på Rosenborg Kaserne på Kulturnatten, da forsvaret i år har valgt ikke at 

deltage, har vi i år valgt at indkøbe et antal Kulturnatpas for at støtte arrangementet. Vi er tilbage 

på Rosenborg Kaserne næste år.  

 

Frivilligdag 

Der holdes frivilligdag den 30 Oktober 2022 – husk hvis du er frivillig at tilmelde dig, program er 

delt i ugebrev fra Nicolaj. 

 

Mortens aften  

Forberedelser til Mortens aften er i fuld sving. Vi glæder os til en hyggelig aften med dejlig and med 

hvad dertil hører med, Freddys kone Charlotte laver desserten som er risalamande.  

 



Fundraising 

Der arbejdes på ansøgninger for midler til afholdelse af arrangementer for 2023. 

 

4. Næste møde  

 

2. november 2022 på VHK  


