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1. Valg af dirigent og referent. 

 
a. Daglig leder Claus Andersen vælges som dirigent. 

b. Dagligleder vælges som referent. 

 

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed godkendt. 

 

2. Forelæggelse af lokalbestyrelsens beretning ved lokalformand Per Frederiksen. 

Det har været så knapt et spændende år der er gået, da vi stort set har været lukket ned grundet 

Corona. Den fælles indsats som brugerne, frivillige, pårørende samt lokalbestyrelsen har ydet, gør 

at VHA er kommet godt igennem året. Det er lokalbestyrelsens opfattelse, at folk har affundet og 

indordnet sig med de tiltag, der er blevet gjort for at sikre os for yderligere smittespredning. 

Aktiviteter har været kørt ned til et minimum grundet de restriktioner Covid-19 har medført. Så alle 

sidder og tripper for at vi kan komme i gang igen. 

Fransk undervisning, introkursus til roning, en guidet tur ved Hvidsten Kro og på Livø, primitivmad 

på bål og en masse andre ting ligger klar på tegnebrættet ved VHA, men også andre aktiviteter ude 

af huset kommer der snart gang i. Jes (næstformanden) har sørget for, at vi kan benytte os af 

faciliteter i Rold skov, så det får vi forhåbentligt taget hul på i løbet af året. Det er forsat 

lokalbestyrelsens intension, at VHA koble sig på så mange af de tilbud der ligger derude, såsom 

DIF. og alle de andre aktører, der laver tilbud på veteranområde. 

Det er lokalbestyrelsens håb, at vi kan få nye ukendte ansigter til at blive en mere fast del af 

dagligdagen. Vi har vores kaffeklub som trofast tropper op, og får vendt verdenssituationen, 

Ride4rehab, frivillige værters madlavning spreder altid glæde og smil samt kreative løsninger med 

online yoga. Intet af dette kunne gennemføres uden den faste skare af frivillige, som står bag alt 

dette. 

Vores årsplan for aktiviteterne i 2021 har stort set været ikke eksisterende, da restriktionerne 

begrænsede os i et omfang, der slet ikke var underholdende på nogen måde. Men vi er kommet 

igennem det, og nu lysner det endelig i takt med at folk bliver vaccineret. 

Derfor vil lokalbestyrelsen gerne takke alle for at udvise tålmodighed og fleksibilitet. VHA kører 

langt hen ad vejen i den rigtige retning, der er altid plads til forbedringer, så vi må endelig ikke læne 

os tilbage. 

Lidt er der dog sket. Vi har fået etableret et flot hjørne med shelter og bålplads, som vi ser frem til at 

brugerne tager til sig. Det bliver spændende og se, hvordan den kan være med til at lave et 

udendørsfællesskab hen over efteråret. Forestil jer et varmt bål med en god gryde over og duften af 

en sammenkogt ret bredder sig i området. 
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Covid-19 har også vist, at vi lider under pladsmangel, vi har ikke kunnet åbne op i det omfang vi 

gerne ville. Lokalbestyrelsen og Dagligleder har haft fokus på, at folk skal føle sig trygge, både 

beboere, de daglige brugere, samt de frivillige! Derfor søgte vi om midler til en 20” kontor 

container, som Fonden Danske Veteranhjem har været så venlige at finde midler til. Så får vi et 

ekstra lokale, som kan bruges til møder, kreative ting (modelbyg), kaffe etc. 

Af kommende arrangementer, så har vi flagdagen d. 5. september, og ikke mindst vores 10 års 

jubilæum, som grundet Corona måtte udsættes sidste år. Det er planen at gennemføre dette til 

september. 

Lokalbestyrelsen vil gerne takke alle brugere af VHA, især med en stor tak til de stærke frivillige vi 

har lige nu.  

Til august starter Veterancentrets uddannelse for frivillige, som vi startede på sidste år. Igen i år vil 

jeg gerne opfordre så mange frivillige og lokalbestyrelsesmedlemmerne til at deltage. Så vi kan blive 

endnu bedre til det vi er her for - nemlig at yde det bedste for de daglige brugere. 

Det er et led i bestyrelsens strategi /vision, at skabe så gode rammer, som overhovedet muligt for 

alle veteraner, pårørende og frivillige, som kommer på VHA. Kort sagt ønsker vi at lave et godt 

hjem, med nogle gode arrangementer, internt som eksternt. Meningen med VHA er at det skal være 

et sted, hvor vi alle kan lide at komme, eventuelt søge den hjælp og vejledning, som VHA nu engang 

kan tilbyde. Det skal også være stedet, hvor vi alle føler os hjemme og kan lave lige det vi har brug 

for den dag, måske sidde i haven, som vi hele tiden forsøger at tilpasse, walk & talk, se noget TV 

eller få en snak med nogle andre veteraner, frivillige eller pårørende .. 

“ Sammen skaber vi et godt VHA, hele Nordjyllands Veteranhjem” 

3. Forelæggelse af regnskab til orientering. 

 
Årsrapport 2020 for Fonden Danske Veteranhjem (FDV) blev kort gennemgået, og denne kan hentes 

på hjemmesiden https://www.veteranhjem.dk/  

Veteranhjem Aalborg søgte midler til aktiviteter for veteraner og pårørende for 2021, og har fået 

bevilliget 80.000 kr. fra Veterancentrets 2. mio. pulje. Disse midler forvaltes af Lokalbestyrelsen og 

daglig leder, og benyttes til de aftalte aktiviteter. Da Covid-19 har bevirket aflysning af enkelte 

aktiviteter, vil der være god økonomi for resten af året. 

Endvidere har Veteranhjemmet fået bevilliget 100.000 kr. af FDV til brug for udgifter forbundet 

med rensning af fliser i udestuen samt etablering af nyt rum (kontorcontainer til hobbyaktiviteter). 

 

4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse. 

 
Dagligleder gennemgår aktivitetsplan (årshjulet) se bilag 1. 

Aktivitetsplanen tilpasses løbende, og vi opfordrer alle brugere til at komme med gode ideer og/eller 

deltage aktivt i udførelsen. Der tilføjes bl.a. ugentlig bålmad/madklub, vandre ture medkulturel 

oplæg mv. Budget holder til de kommende aktiviteter, idet der resterer 75% af aktivitetsmidlerne for 

resten af året. 

https://www.veteranhjem.dk/
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5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer. 

 
Lokalbestyrelsen indstiller uændret årligt kontingent på 200 kr. (ca. 16 kr. pr. måned) for 

privatpersoner, og 500 kr. for foreninger, virksomheder og organisationer. 

Ved håndsoprækning stemmes der om forslaget: 

100% stemte for og 0% stemte imod. Det er dermed vedtaget, at kontingent fortsætter uændret for 

2022. 

 

6. Indkomne forslag. 

 
Der har ikke været fremsendt forslag til drøftelse inden fristens udløb. 

 

7. Valg af lokalbestyrelse. 
 

Lokalformand Per Frederiksen genopstiller uden modkandidat. Per vælges hermed til en 2-årig 

periode. Tillykke til Per. 

 

Lokalbestyrelsesmedlem Karsten H. Petersen genopstiller 

Karsten Eriksen (veteran) opstiller. 

Maj Raal (frivillig og pårørende) opstiller. 

Michael Mathiesen (veteran) opstiller. 

 

De ovennævnte 4 kandidater vælges og indsættes i lokalbestyrelsen for en 2-årig periode. Tillykke til 

Karsten P, Karsten E, Maj og Michael. 

 

Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 

Tina B. Kristensen havde meldt sit kandidatur som suppleant, men mødte ikke op og kunne derfor 

ikke vælges. 

 

8. Eventuelt. 

 
Det oplyses, at den 9. juni vil komme et tv-hold og filme og lave interview af cykelholdet R4R. Alle 

er velkomne til at møde op. Mere herom senere.  

 

 

 

Dirigenten og lokalformanden takker for god ro og orden, og ønsker de valgte medlemmer af 

lokalbestyrelsen velkomne. Der takkes for god deltagelse til generalforsamlingen. 
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Bilag 1. 

 

Årshjul for Veteranhjem Aalborg – hele Nordjyllands Veteranhjem. 
Skema over 
poster i 
Årshjul 2021 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. ansvarlig 

Fællesspisnin
ger for 
beboere på 
hjemmet – 
hv. 
uge/14.dag 
 

X X X X X X  X X X X X C.A. 
Frivillige 

Fællesspisnin
ger for 
veteraner og 
pårørende 
mandag 
formiddag + 
hv. 14. dag 
(varm mad) 
 

X X X X X X X X X X X X LFB 
Frivillige 

Veterancafe 
for pårørende 
og nye 
brugere 
sammen med 
pårørendegru
ppen og 
veterankoord
inator – 1. 
torsdag hv. 
md. 

X X X X X X X  X X X X C.A. 

Fastelavn for 
veteraner og 
pårørende 
 

 X           LFB 
Frivillige 

Påskearrange
ment for 
veteraner og 
pårørende 

   X         LFB 
Frivillige 

Flagdag 
arrangement 
 

        X    LFB 
Frivillige 

VHA 
fødselsdag/ju
bilæum 
 

        X  X  LFB 

Mortensaften 
arrangement 
for veteraner 
 

          X  LFB 
Frivillige 

Julehygge 
arrangement 
for veteraner 
og pårørende 

           X LFB 
Frivillige 
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Jule-
afslutning for 
veteraner/br
ugere på VHA 

           X LFB 
Frivillige 

Vandreture 
og Walk and 
talk for alle 
Kontakt: xx 

X X X X X X X X X X X X LFB 
Frivillige 

Yoga, Nada, 
Kostvejlednin
g 
 

X X X X X X X X X X X X Frivillige 

Biograftur i 
juledagene 
for veteraner 
 

           X LFB 
Frivillige 

Nytårsaften 
for veteraner 
og pårørende 
 

           X LFB 
Frivillige 

              

Generalforsa
mling 

    X        P.F. 

Brugermøder    X   X   X   X LFB 

Møde i lokal 
foreningsbest
yrelsen 
 

X X X X X X  X X X X X P.F. 

 

 


