
Dagsorden og referat bestyrelsesmøde 11.11.2019 

Afbud:  

Punkt Uddybning Noter (referat) Evt. Beslutning 

1. Nyt fra 
kontoret 

Herunder status på 
budget 

•  Er printeren afleveret. 

2. 
Orientering 
om teams og 
frivillige 

Tovholder på de 
forskellige teams? Hvad 
indebærer opgaven? 
(Hannah og Caroline) 

1.Aktiviteter: Caroline/Hannah 
2.Fundraising: Jens/Steen 
3.Fysiskerammer: Kenneth 
4.Oplysning virksomhed: Henrik L 
5.Frivillige: Henrik D/Vibeke 
Arensbach 

Det kniber med dækning om 
eftermiddagen 

3. 
Kommende 
aktiviteter  

Hvad skal der ske på 
VHO den næste måneds 
tid, samt orientering om 
årshjul for 2020. 

De næste aktiviteter: 

• Bowling: 12 DEC,  

• Jule 

• Juleaften 24 DEC og  

• Nytårsaften 31 DEC vedtaget  
 

Fast ting med løbende datoer: 
o Walk and talk onsdag 

0900 og fredag 0900  
o NADA to gang om ugen 
o Pandekagedag, 
o Fællesspisning, 
o Filmaftener 
o Mindfulness, torsdage 
o Ride4rehab 
o Eventyr Golf:)  

-der er 10 turskort,  
–kan spilles på PAY/PLAY 
for 100,-kr. 

4. Hvad 
mangler vi? 

Inde og ude. 
Hvad skal ordnes og 
købes: 

Status på vedr. byggeriet og 
tilladelser, som giver problemer med 
de ydre områder samt problemer for 
de andre ting som er iværksat. 
Donationer: 

• Udendørshytte – Tømmerfirma, 
status 

• Hæk, 12 NOV, status 

• Fordybelsesrum: 
Caroline/Hannah 

• Projekter til fremvisning 

• Drivhus – leveres PO 

5. Nyt fra 
Fonden 

Se bilag, input til/fra 
Fonden (Caroline) 

Pga. oplevelser, har Fonden udstukket 
retningslinier bl.a. Børn på Hjemmet 
og derved udsendes blandende 
signaler 
 

 

6. Navne-
ændring 

Skal vi ændre navn fra 
VHO til VHF (Fyn). 
Afstemning. 

Status vedr. navnet VHO. 
Branding, så det tydeligt viser at huset 
er for hele Fyn. 
 

Afstemningen blev ikke 
afholdt  
Steen kommer med udkast, 
derefter tages der stilling til 
det fremtidige navn. 

7. Næste 
orienterings
aften 

Hvornår skal næste 
orienteringsaften være 
og hvem skal deltage 

02 DEC 1600 ifm. Fællesspisning  

8. Regnskab 
for byggeriet 
af VHO  

Skal vi vide det/behov? Indtil videre lader vi sagen ”ligge”  

9.Donations
-liste til 
byggeriet 

Kan Steen det? 
”Æresplanke” 

Skal laves – penge mangler. 
Der laves indtil videre en oversigt på 
FB 

 

10. Planlagte 
møder: 

Planlægning af møder i 
2020. 

Fastlæggelse af dato for general-
forsamling 

02 DEC (Tidspunkt? 18:15?) 
 



11. Evt.  
 

Til fundraising: 
Terapi stol Yoga 
Musik anlæg, Sonos???? 

 Status: Firmamedlemskab, 
tjekkes gennem Fonden 
(Hannah) 

 


