
Referat  - Fondsbestyrelsesmøde 13.9.2022 
 

Mødet afholdes på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense, kl. 10 – 15.  

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Peter Suarez 
Bjørndal, Bjarne Andresen, Tina Wahl (deltog kl. 10-13.00), Susanne Bach Bager og Allan Poulsen (deltog kl. 
10-13.00). Derudover deltager sekretariatschef (SC) Dorte Skov-Jespersen og kommunikationsmedarbejder 
Karina T. Christensen (referent) fra sekretariatet.  

Afbud: Birgitte Ladefoged, Jette Clausen 

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen  
Bestyrelsesformand (FMD) byder velkommen til bestyrelsesmøde. Han orienterer om, at Birgitte Ladefoged 
og Jette Clausen har meldt afbud og derfor ikke deltager i dagens møde.  

2. Formandens redegørelse  
FMD redegør kort for driften over sommeren, som er forløbet både godt og stille og roligt. FMD har 
deltaget i Flagdagen og Engage Festival, ligesom der har været afholdt møder med bl.a. departementet. 
Situationen mellem Rusland og Ukraine har sat sine spor i emnerne, der er blevet talt om i forbindelse med 
blandt andet Flagdagen og Engage Festival. Dagsorden er godkendt.  

3. Sekretariatschefens redegørelse, herunder kort orientering om hvert 
veteranhjem 
 
Den 1. september overtog FDV Støt Soldater og Pårørendes aktiviteter og aktiver. SC har brugt meget tid på 
processen op til overtagelsen og gør fortsat. Mere herom under punkt 6. 

Nogle af de ting sekretariatet også har brugt tid på siden sidst: 

• Den 1. august overtog FDV brugsretten over 1. salen på Soldaterhjemmet Dannevirke. Vi er i gang 
med en let restaurering samt indretning til sekretariat. VHO har officielt fået brugsret over 
kælderen. I den forbindelse er en aftale omkring ”Sameksistens Dannevirke, VHO og FDV” under 
udarbejdelse, hvor formanden for Dannevirke og SC laver aftaler omkring fremtidig drift, fordeling 
af udgifter osv. 

• Tour de veteranhjem efter sommerferien (mangler 1 VH) 
• 3 veteranhjem har afviklet 12-års fødselsdag i juli og august 
• Etableret hjemmeside hos ny leverandør og arbejder på en ny struktur på denne. Oplæring af 

ressourcepersoner på veteranhjemmene i håndtering af hjemmesiden. 
• Ensretning af mails i FDV ifm. skift af mailhost. Søgt og fået gratis mails til 10 mailkonti til frivillige 

hos Microsoft. 
• Arbejder med en kommunikationsstrategi (intern + ekstern) 
• Udarbejdet materiale og bistår lokalforeningsbestyrelserne med medlemsregistrering via app ”Min 

Forening” 



• Forbereder lokalt ansvar for MobilePay på de 5 veteranhjem med månedlig afrapportering til 
sekretariatet, herunder procedurebeskrivelse samt oplæring. 

• Afviklet lederseminar med fokus på frivillige, herunder rekruttering, fastholdelse og ledelse 
• Afviklet Formandskollegiemøde bl.a. med fokus på overtagelse af SSOP, frivillige samt 

arbejdsopgaver/-fordeling på veteranhjemmene 
• Afholdt møde med Lockheed Martin på VHK ifm. donation 10.000 dollars de næste 3 år øremærket 

til arbejdet med at rekruttere og fastholde frivillige. 
• Arbejder på at genstarte arbejdsgruppe ift. rekruttering af frivillige 
• Afholdt møder med entreprenør vedr. gulvene på VHO. Aftalt udbedring uden beregning. 
• Deltaget i Engage festival på Kastellet 3. september 
• Deltaget i det officielle program for Flagdag 5. september i København. Susanne Bach Bager deltog 

på FDV´s vegne i Aarhus Kommunes arrangement og leverede i den sammenhæng en tale. De 5 
veteranhjem havde flotte arrangementer rundt på hjemmene ligesom vi deltog i de kommunale 
arrangementer. Sekretariatet bidrog med en artikel i Flagdagsmagasinet, der handler om en 
veteran, som deltager i vores malerhold på VHM og i øvrigt netop har leveret et stort, flot maleri til 
Laden på VHM. 

• Afholdt møde med Københavns Kommune og fornyet samarbejdsaftale med VHK 
• Afholdt møder med Soldaterlegatet, Veterancentret, VHK´s nye lokalformand, revisor m.fl. 
• Forbereder FDV-konference 8. + 9. oktober for lokalforeningsbestyrelser, medarbejdere og 

fondsbestyrelsen. Se mere under punkt 7. 

 
Status pr. 31.08.2022 VHA VHK VHM VHO VHT I alt 
Antal overnatninger 
i august/ fordelt på  
antal veteraner 

151/5 217/7 56/5 169/6 108/ 4 689 

Antal gæster i august 263 444 141 264 344 1.234 
Antal gæster 1. maj – 
31. august 2022 827 1.296 819 1001 1.294 4.427 

Antal egne 
arrangementer i 
august 

26 29 19 32 40 146 

Antal andres 
arrangementer i 
august 

10 25 5 19 4 63 

 
VHA  
Aktiviteter og fællesspisninger har fortsat sommeren over, og der er løbende kommet flere daglige 
brugere til. Frivillige i LFB iværksætter 2-3 ugentlige motionsrelaterede aktiviteter i 
styrkecenter/svømmehal samt kajaktræning på fjorden, hvor flere veteraner har mærkbart gevinst 
fysisk som psykisk. God tilslutning til vores fælles morgenbrød tre gange ugentligt og mad over bål på 
tirsdage. Vi har også haft en del overnatninger i vores shelters i haven, primært af veteraner fra 
Midtjylland og Sjælland.  
 
VHK  



I beboergruppen er der kommet nogle gode rutiner i forhold til rengøring og laver endda flere opgave, end 
de er tildelt. Beboerne laver flere ting sammen fx træning, ser serier, madlavning uden frivillige er 
involveret samt mødes i små sociale fora. Vi har indført møde med beboerne hver 14. dag, hvilke mindsker 
konflikter og skaber et trygt fælles forum. Der er afholdt møde med alle frivillige, hvor daglig leder og 
frivillige har forventningsafstemt med hinanden. God stemning omkring VHK; flere henvender sig med 
interesse i at blive frivillig, og der kommer flere og flere til aktiviteter. Der har været afholdt ”Rigets gang på 
VHK” for veteraner, pårørende, frivillige og andre interessenter i VHK. Her er italesat, hvad der forgår på 
VHK og hvordan samværsreglerne er. Nogle veteraner har det meget dårligt og er særligt udsatte lige nu, 
opsøgende rådgivere, Søren Lassen og DL arbejder tæt sammen om denne gruppe. DL og bestyrelse er 
begyndt at finde hinanden, og det styrker samarbejdet.  
 
VHM  
Der er fuld gang i aktiviteterne. Sidste børnesamtalegruppe er afholdt den 24.8.22, og evaluering er lavet. 
Positiv feedback fra både Veterancentret og deltagerne. Daglig leder har inddraget frivillige i ’opgaven’ med 
at afholde børnegrupperne, og de frivillige har nydt at prøve noget nyt, møde børnene og forkæle dem med 
deres favoritretter. Vi mangler frivillige/værter til opgaveløsninger, såsom at holde udenomsarealet. Mange 
egne aktiviteter og mange besøgende låner vores fysiske faciliteter til forskellige veteranrettede 
arrangementer. VHM’s fysiske faciliteter tiltrækker mangeartede veteranaktører. VHM har stor succes med 
arrangementer ud af huset fx til Ree Park og Legoland. Derudover har VHM netop holdt fernisering i 
forbindelse med en veteran har skabt et værk til laden. Kunstneren Jon Gislason deltog blandt andet. 

VHO  
VHO har haft fuld belægning siden ultimo juli og det er dejligt med liv i huset. Vi er optaget af etablering af 
shelterplads i et skovområde øst for Odense og etablering af værksted i Dannevirkes kælder. Daglig leder i 
gang med et introforløb hos Facebook som på kort sigt vil give en juledonation og på længere sigt kontakt 
til andre sponsorer og annonceplads på Facebook. Derud over samarbejder vi med Odense Kommune og 
Hjemmeværnet om Flagdagen og med Odense Kommune om implementering af dens nye Veteranindsats.  

VHT  
En TV-dokumentar om kvinder i Forsvaret og overskridelser af personlige grænser har affødt markante 
reaktioner hos tre kvindelige veteraner, vi har kontakt til. Daglig leder har ydet individuelle samtaler til 
kvinderne og gør det forsat i samme anledning, ingen af kvinder ønsker ikke yderligere tiltag, eksempelvis 
ved Veterancenteret. Kvinderne er også tilbudt fælles forløb hos daglig leder, men har takket nej. VHT 
arbejder fortsat målrettet på at fastholde vores hidtidige gæster og samtidig tiltrække nye, bl.a. ved nye 
aktiviteter, der retter sig mod andre grupper, end de der kommer nu. Vi er overbeviste om, at vi vil kunne 
styrke VHT på alle måder, når det lykkes. Desuden har VHT fokus på at sikre, at hjemmet også kan have 
plads til arrangementer for pårørende og børn samtidig med veteranerne.  

Derudover drøftes frivilligsituationen. Veteranhjemmene har generelt brug for flere frivillige. SC fortæller, 
at frivillighed netop har været et fokuspunkt på årets lederseminar, og det vil også udgøre en del af den 
forestående FDV-konference. Det foreslås at skrive artikel om rekruttering af frivillige til FDV i Danmarks 
Veteraners medlemsblad og eventuelt afsøge mulighed for at få nye frivillige via kommunen eller andre 
offentlige myndigheder. 

4. Økonomi  
SC gennemgår regnskab pr. 31/8 2022, herunder budgetopfølgning samt kommentarer til 
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2022. 



SC fortæller, at der pt. forventes et nettoresultat på kr. - 177.215, som bl.a. skyldes forventet merforbrug 
på diverse forbrug (el, varme, vand), det faktum at VHK fortsat er lejet, men er budgetteret med at være 
ejet samt et merforbrug på lønninger på VHK på udgiftssiden ligesom der har været færre indtægter. FB 
spørger ind til forbrug på veteranhjemmene, hvilket SC oplyser, at der er lavet en oversigt for hvert 
veteranhjem, hvor forbrugsudvikling kan følges. På Peter Suarez´ opfordring vil sekretariatet desuden samle 
en række tips til at spare på energiforbruget, som bliver sendt til veteranhjemmene.  

Bestyrelsen beder SC om at finde besparelser/ud skyde aktiviteter til kommende år samt fokusere på 
fundraising og arbejde på yderligere tilskud fra VTC, således at vi ikke laver et negativt resultat for 2022. 

5. Status på diverse bygninger  
• Veteranhjem Midtjylland  

SC og Peter Suarez orienterer om status. VHM vil gerne have afsluttet, da der kun mangler mindre 
elementer. 

• Veteranhjem København – Morten W. Lindegaard giver en mundtlig status.   
MWL kontakter snarest Frederiksberg Kommune og tager fat i fonde i forhold til projektering. Peter 
Suarez understreger vigtigheden af involvering af veteraner i processen. Konsulent involveres 
eventuelt i processen. 

• Veteranhjem Odense, herunder Dannevirke – mundtlig status v/ SC bl.a. om gulvene på VHO, som 
er under udbedring uden beregning. Derudover orienterer SC om udkast til en sameksistensaftale 
mellem Soldaterhjemmet Dannevirke, VHO og FDV (se yderligere under SC´s orientering).  

• Veteranhjem Aalborg: SC beretter, at det er aftalt, at lokalformanden Per Frederiksen aftaler et 
indledende møde med Aalborg Kommune mhp. at drøfte muligheder for fremtidige lokaler, hvor SC 
vil deltage.  

• Der er intet at berette om Veteranhjem Trekantsområdet.  

6. Status om overdragelse af SSOP, Støt Soldater og Pårørende, til FDV 
samt drøftelse om navn samt nuværende 400 medlemmer 
FMD fortæller, at han har deltaget i både almindelig og ekstraordinær generalforsamling hos SSOP. Den 
primære begrundelse for at overtage SSOPs aktiver og aktiviteter er, at FDV ønsker at sikre en fortsættelse 
af SSOPs vigtige aktiviteter for veteraners børn og familier. Sekretariatet forventer at fremlægge budget og 
anbefalinger for SSOP i FDV-regi til næste fondsbestyrelsesmøde i november. 

Fondsbestyrelsen beslutter, at tidligere medlemmer af SSOP skal have information om, at de kan donere 
penge til SSOP-aktiviteter i FDV-regi, og at de også kan blive medlem af veteranhjemmenes lokalforeninger. 

SSOP har skabt et stærkt brand, og navnet bibeholdes indtil videre under FDV som: SSOP – en del af 
Fonden Danske Veteranhjem/SSOP – en del af FDV. 

SC fortæller desuden, at SSOP inviterer til reception ifm. nedlæggelse af foreningen samt overdragelse til 
FDV den 5. oktober (for inviterede). 

7. Drøftelse om FDV-konference 8. + 9. oktober  
SC gennemgår oplæg til program. Fondsbestyrelsen er enige i, at det er vigtigt, at konferencens indhold 
giver værdi for først og fremmest lokalforeningerne men også medarbejderne. Derfor er det godt, at 



programmet netop bygger på ønsker drøftet til møde i formandskollegiet. En konsulent, som Peter Suarez 
har anbefalet, skal facilitere dagene, som i øvrigt foregår på Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. 

8. Oplæg om Veteranhjem Odense v/ VHO´s Hannah M. Ussing og 
veteran 
Veteran fortæller meget oplysende om sin oplevelse af at bo i sit ’hjem’ på VHO. Fondsbestyrelsen satte 
stor pris på indlægget og takkede for dette.  

9. Evt. samt næste bestyrelsesmøde 22/11 2022.  
Ingen bemærkninger. 
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