Referat
Dato, tid og sted:

1. maj 2021

Deltagere:

Flemming, Thomas, Peter, Per, Michael, Malene
Gæster Nete, Lars Peter
Opsamling med værter og suppleanter
Malene
Referent

Mødeleder:

Malene

Emne og ansvarlige
Godkendelse af
dagsorden
Kort runde om
forventninger
Besøg af Nete

Godkendt

Hjemmeside, pjece og
facebook
Bank/regnskab

Fremadrettet bliver alle aktiviteter slået op på hjemmesiden og del herfra.
Da vi ønsker at få vores hjemmeside ordentlig op at køre.
Regnskabet for 2020 ligger klart til gennemgang hos revisor

Spørgeskema:
- De næste 6
punkter
handler om
spørgeskema

Der er 27 der har svaret største delen ligger i alderen 40-70 år.
De aktiviteter der scorede højest er
- Kaffe og hygge
- Udflugter
- Spisning

Ikke noget at bemærke

Nete er terapeut og har kontaktet bestyrelsen, fordi hun gerne vil tilbyde
samtaler til veteraner og pårørende. Samtalerne går ud på at man arbejder
med de ressourcer man har. Og styrker dem.
Bestyrelsen har sammen med Nete besluttet at afprøve tilbuddet.
Nete tilbyder en times samtaleterapi om ugen og
1 times hesteguidet terapi
Tilbuddet tages revideres når det er afprøvet.
På nuværende tidspunkt må vi stadig ikke åbne op for offentligheden
Vi har talt om at holde åbent en hel dag om måneden eller måske 2 hele
Vagtplan/åbningstider dage. F.eks. 10-21
Indtil videre ser det ud til vi kan åbne op d. 21. men det afhænger af
regeringen
Puljer/støtte
Flemming er har søgt et hav af puljer og vi har fået tildelt 3
Bla. 2 Puljer til fisketure og 1 pulje til båludstyr og bålgrej.
Der er stadig ansøgninger ude.
Samarbejde med
Børneattester
kommunen
Vi mangler at aflevere regnskab for 2020. Vi får ikke de 25.000 kr. før
regnskabet er godkendt på generalforsamlingen
Fremtidige
Sidste torsdag i måneden kl. 17.00 frem til august, hvor vi håber på, at vi
bestyrelsesmøder
kan afholde generalforsamling.
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Se Næste side
- Pårørendeaftner
- Weekendture
- Nada
Bestyrelsen vil fremadrettet arbejde med disse aktiviteter for at opfylde
nogle af ønskerne
Forslag til aktiviteter

Der er ligeledes kommet specifikke forslag til aktiviteter
- Banko
- Fællesspisning (stegt flæsk og persillesovs)
- Dart spil
- Bowling med mad bagefter
- Gå ture, løbeture, træning der ikke ligger i arbejdstiden
- Deutsches panzermuseum
- Brætspil
- Tur til forsvarets museer
- Rundvisninger
- Filmaftner i cafeen
- Modelbygge aftener
- Temaaftner
- Flere åbningsdage

Ansvarsområder

Der var flere der bød ind og gerne vil have noget ansvar i cafeen.

Ønske om
åbningstider
Ris og ros

Der er i spørgeskemaet lagt op til at man kan ønske hvilke tider cafeen skal
have åben. Det ser ud til, at det tilbud vi har nu, er det, der også ønskes.
Bestyrelsen har fået rigtig meget ros. Og INGEN ris

d. 5/6 Fisketur

Der er arrangeret fisketur til Væggerløse fiske sø. Hele søen er booket og
der smides 200 kg. Fisk dagen før.
Bestyrelsen opfordrer til man laver samkørsler. Indbydelsen ligges på
hjemmeside og på facebook.
Der bliver lavet et veteranråd i Næstved Kommune.
1. møde er tirsdag d. 18. maj.
Lars Peter kom og fortalte lidt om hvordan man driver VeteranCaféen i
Silkeborg.

Veteranråd
Besøg af Lars Peter
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