
 

Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 2 for Veteranhjem København 

 

Dato:  28. juni 2022 kl. 20:00, på Veteranhjem København  

Tilstede: Nicolaj, Benjamin, Anne  

Ikke tilstede: Henrik (arbejde), (Freddy ferie), Johnny (afbud), Mingo(afbud), Albert  

Referent: Anne 

Følgende punkter var til behandling: 

1. Kort status på dagligdagen på VHK ved Nicolaj 
 

2. Den nye bestyrelse består af følgende medlemmer (med reference til referat fra den ordinære GF 
som blev afholdt den 18. Maj 2022) – nedenstående indeholder også konstituering 
 

Benjamin Klint Formand  Valgt for to år  

Anne Norderud Næstformand  Valgt for to år  

Albert Marsling Kasserer  Valgt for to år  

Freddy Jensen Menig medlem  Valgt for et år  

Henrik Thiesen  Menig medlem  Valgt for et år 

Flemming Mingo Michelsen Suppleant  Valgt for et år 

Johnny Lambertsen Suppleant Valgt for et år  

 
3. Bagvagt for Daglig leder  

 
Der blev diskuteret hvordan der kan etableres en vagtordning som dækkes af bestyrelsen uden for 
DL normale arbejdstid, hvilket også inkluderer weekender. Foreløbig så er DLs ferie dækket og efter 
ferien vil der blive kigget på en mere permanent løsning.  
 

4. Kommende aktiviteter /arrangementer  
 

VHKs fødselsdag den 31 August 2022 – vi griller og hygger med forskellige aktiviteter  
 
Flag dag på HO den 5 September 2022 
Flag dag på VHK den 5 September 2022 
 
Der søges frivillige hænder som kunne tænke sig at hjælpe på ovenstående datoer. Der er nogle 
som har meldt sig til flagdagen, dog kan vi godt bruge nogle flere. Der er ingen der foreløbig har 
meldt sig til fødselsdagen.  
 



Blot til information så springer vi i år DHL-stafetten over – vi kigger på at deltage igen i 2023 
 

5. Nyt indhold på hjemmesiden vedrørende VHK 
Anne forespørger om planen for dette hos fonden.  
 

6. Hvordan er ansvarsfordelingen i bestyrelsen – da bestyrelsen ikke kender hinanden i forvejen, 
foreslås en diskussion omkring hvorfor man har stillet op til bestyrelsen og hvad man har af tid til at 
udføre de forskellige opgaver som følger med når man er med i VHKs bestyrelsen. 

 

7. Næste møde 17 august 2022, kl 18:00 

 


