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Den 19-04-2021. 

 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

Sted: Veteranhjem Aalborg kl. 17:00 – 19:00 

Deltagere:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Karsten Hansen Petersen, Claus Mølgaard. 

Dagligleder Claus Andersen 

Afbud: Tina B Kristensen, Henrik Holmkvist, Jimmi Povlsen. 

 

Dagsorden: 

1.        Godkendelse af dagsorden. 
2.        Godkendelse af sidste referat. 
3.        Formandens orientering om bl.a. ønskeliste til Fonden. Herunder placering af container   
4.        Hjemmets økonomi ved daglig leder. 
5.        Donations projekter: Status 
6.        Brugermødet den 12-04-2021, tilbagemelding 
7.        General Forsamling Dato. FM har forslået d. 26 Maj 2021 
8.        Eventuelt, herunder tilføjelser til Årshjul: 

Deltagelse i Veteranmesse Randers i oktober 
Affaldsindsamling Dato 
Fælles arbejdsdag 
Inventar 

9.        Særligt for næste møde. 
 

AD.1. Godkendelse af dagsorden af de tilstedeværende. 

AD.2.  Godkendelse af referat af de tilstedeværende. Noter fra sidst: 

- Jes snakker med en veteran om indkøb/afhentning af planter til shelterområdet 

- Per skaffer pallerammer til højbede. 

- Stole til udestuen indkøbes af Claus Andersen. 

AD.3.  Per orienterer om bestilling af kontor container, som kan benyttes som et ekstra rum for 

møder, samtaler og ikke mindst hobby aktiviteter. Vi har meget lidt plads på hjemmet, 

hvorfor et ekstra rum vil gavne i hverdagen. Containeren placeres ved havestuen og 

terrassen mod syd. 

Bevilling af ekstra midler fra FDV til bl.a. container, uddannelse til LFB, rekruttering af 

frivillige, rens og tilretning af fliser i udestuen.  

AD.4.  Der er fortsat god økonomi til de planlagte aktiviteter samt til eventuelle flere aktiviteter i 

indeværende år. Covid-19 restriktioner har bevirket, at der er brugt lidt færre midler end 
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forventet, og vi får derfor mulighed for at tilbyde ekstra sociale arrangementer herunder 

oplevelsesture i det Nordjyske. 

AD.5.  Shelterområdet og færdiggørelse heraf er påbegyndt af TECH college. Grundet få 

skolepraktikanter vil det gå lidt langsomt i starten, men vi forventer at være færdig inden 

sommer. 

AD.6. Brugermødet forrige mandag forløb godt. Der var god tilslutning og god stemning på trods 

af, at det foregik udendørs. Årshjulet for aktiviteter blev gennemgået, og der kom et par 

gode forslag til kommende aktiviteter, som vil blive indskrevet i hjulet. Man kan som altid, 

give gode ideer videre men også være medansvarlig i diverse fællesaktiviteter, hvis 

overskuddet er til det. 

AD.7. Det besluttes at afvikle Generalforsamling den 26. maj 2021. Per indkalder, laver opslag og 

dagsorden. 

AD.8.  Tilføjelser til Aktivitets årshjulet: 

- Fælles arbejdsdag: lørdag den 8. maj – Karsten laver opslag. Der serveres smørrebrød på 

dagen. 

- Fælles affalds indsamling. Vi agter at tilmelde VHA til den årlige affaldsindsamling i årene 

fremover. Vi er tilmeldt i år, og Karsten er tovholder. Opslag tilgår. 

- 5. maj arrangement. Dette år deltager 25 cykelryttere fra Ride4Rehab + daglige brugere 

af hjemmet, og da vi må forsamles op til 50 personer med afstand, kan det godt lade sig 

gøre. Veteranhjemmet er vært ved fællesspisning kl. 18:00. Jes laver et opslag. 

- Jubilæum. Der er fortsat et samarbejde med Aalborg kommune om afvikling af Vores 

jubilæum. Vi satser på den 29. september, men den endelige dato bliver offentliggjort 

senere. Jes og Per er ansvarlige. 

Inventar. Det er besluttet at indkøbe flere stole til udestuen, da dem vi har, ikke kan holde til 

særlig meget. Claus A. indkøber stole for donationer. 

Facadeskilt. Det besluttes at facadeskiltet udskiftes med påmalet tekst, og det skal sættes i 

gang snarest. Karsten er ansvarlig. Det gamle skilt, som nu er ved at blive renoveret, hænges 

op ved shelterområdet, så snart det kommer i hus. 

Bordtennisbord. Per orienterer om muligheden for, at vi får et udendørs bordtennisbord, 

som kan holde til vind og vejr. Per er tovholder og orienterer mere herom på næste møde. 

Fællesspisnings arrangementer. Grundet anbefalinger fastholder vi en afstand på 2 meter, 

når der indtages føde indendørs og mindre afstand når det foregår udendørs. 

AD.9.  Næste møde bliver den 2. juni kl. 17:00. 

 

Referent: Claus Andersen. 


