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Den 15. november 2022. 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

 
Deltagere:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Maj Raal, Karsten Eriksen, Gitte Visborg, Claus Mølgaard, 

Leder af VHA Claus Andersen 
Tid: mandag den 15. november 2022. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang af forrige referat og godkendelse heraf 
3. Opfølgning på igangværende opgaver/projekter herunder bevilling fra FDV 
4. Årshjul 2022/2023 
5. Rekruttering af frivillige 
6. Ture med Veteranhjemmet 
7. Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation 
8. Eventuelt 
9. Næste møde i LFB. 

 

 

Ad. 1 Dagsorden godkendt af de tilstedeværende. Punkter skal sendes til et medlem af lokalbestyrelsen. 

Ad. 2 Opfølgning fra sidste møde: 
• Nyt lærred mangler fortsat. Ansvarlig Jes.  
• Brænde til bålet ved shelterområdet. Maj undersøger. 
• Minigolf turnering udsættes til maj 2023. Jes ansvarlig. 
Referatet godkendes. 
 

Ad. 3. Opfølgning på igangværende opgaver/projekter herunder bevilling fra FDV 
Lokalbestyrelsen VHA (LFB) har tilbageført årets midler fra Fonden Danske Veteranhjem (FDV) grundet 
øget omkostninger i organisationen. Det er aftale, at samme midler tilgår til VHA i 2023. 

 
Ad. 4. Årshjul 2022/2023.  

Se årshjulet på informationstavlen på hjemmet. Årshjulet for aktiviteter 2022 gennemføres i det 
omfang hvor der er interesse, tilslutning og/eller ansvarlige til opgaverne. 

  
Årets sidste brugermøde lægges som tidligere planlagt på hjemmets fødselsdag den 29. november. 
Kort brugermøde fra kl. 17:00 med gennemgang af gennemførte aktiviteter, og en drøftelse om det 
kommende årshjul for 2023. Vi indstiller til, at brugerne og medlemmerne af lokalforeningen 
udarbejder relevante forslag til kommende aktiviteter, i henhold til ansøgte midler. 
Efterfølgende vil der være spisning for de tilmeldte. Claus Mølgaard, Gitte og Maj er ansvarlige. 

  
Årets julefrokost for veteraner/brugerne lægges sammen med årets sidste vandretur. Det planlægges 
at afvikle to aktiviteter med en vandretur i Rebild og efterfølgende en frokost på Rebildhus. Man 
behøver ikke at deltage i begge aktiviteter, men man skal tilmelde sig til én eller dem begge i 
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begivenheden på Facebook gruppen, eller til Claus Da der skal bestilles bord, kan man ikke deltage i 
spisningen uden at have tilmeldt sig i god tid. Jes og Claus A. ansvarlige. 
Juleaften på Veteranhjemmet. Vi efterlyser frivillige til at lave jul på VHA., da LFB ikke kan være til 
stede i år. Der vil også være mulighed for at tilmelde sig juleaften på Egholm eller på enkelte andre 
Veteranhjem – bl.a. VHM. Der gives mulighed for at brugerne på egen foranstaltning arrangerer en 
hyggelig aften på hjemmet, hvor udgifter til maden er støttet fra hjemmet. Claus A. ansvarlig. 
 
Nytårsaften på hjemmet. Flere brugere har ønsket mulighed for at holde en hyggelig nytårsaften 
sammen på Veteranhjemmet. Vi har ansøgte midler til formålet, og den videre planlægning aftales 
med Claus A. 

 
Ad. 5 Rekruttering af frivillige til VHA. 

Vi har gennemført to informationsdage for interesserede nye frivillige. Der er startet fire nye gode 
frivillige i huset og vi er parat til at byde flere velkomne. Det aftales at vi tilbyder ny informationsaften 
til foråret 2023. 
 

Ad. 6. Ture og arrangementer. 
Guided tur om Churchill gruppen med rundvisning på Aalborg kloster. Forslag fra bruger. Det 
vedtages, at Veteranhjemmet støtter med midler og planlægning til en eller to private guidede ture på 
Klosteret, med Churchill gruppen som tema. Vi undersøger og reserverer i indeværende år, så 
aktiviteten kan gennemføres i første kvartal 2023. Per er ansvarlig. 
 
Foredrag sommeren 2023. Karsten orienterer om et mulig kommende foredrag med en betjents 
arbejde i Grønland. Karsten har opgaven 
 
Vandretur i Rebildbakker. – se punkt. 4. 
 

 
Ad. 8. Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation.  

Intet at bemærke. 
 
Ad. 10. Eventuelt.  
 FDV i samarbejde med lokalformændene arbejder på et kommende medlemsregister, hvor vi kan 

sende opkrævninger og orienteringer til hjemmenes kontingentbetalende medlemmer. Der kommer 
mere nyt den kommende tid. 
Per og Claus A. har i denne uge møde med om Engage festival, som arrangeres i Aalborg 2023. Mere 
herom på næste møde. 

 Kursus for LFB med CFSA (Center for socialt frivilligt arbejde) den 30-11-22. Sted: VHA. 
 

Ad. 11. Næste møde i lokalforeningsbestyrelsen bliver den 24-01-2023 kl. 17:00 til 19:00. 

 


