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Referat for bestyrelsesmødet torsdag 18-04-2017 kl. 1700 på Aalborg Veteranhjem. 

1. Formanden orienterer om hjemmet og fonden. 

A. Orientering om fondsmøde og formandsmøde. 

Orientering fra formand og daglig leder. En enig bestyrelse står uforstående over for de strikse 

regler fra København ( de 10 bud ). Vi mener der blev besluttet at forsøge at indføre fælles regler. 

Aalborg afventer den fælles afgørelse.  

B. Hvad kan vi forvente af støtteforeningen?  

Støtteforeningens formand bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde for at få afklaret 

holdningerne i bestyrelserne. 

C. Ansvarsområder bestyrelsen – daglig leder.  

Da der fra fonden ikke i dag ikke ligger klare linjer for ansvarsområderne afventer bestyrelsen 

beslutning fra fonden. 

D. Anvendelse af beløb til renovering.  

Fonden bevilgede 80.000kr. til vedligeholdelse af hjemmet. Bestyrelsen gav formand og daglig 

leder bemyndigelse til at sætte vedligeholdelsen i gang. 

2. Daglig leder orienterer om hverdagen. 

 Daglig leder oplyste der i dag er 2 tome værelse, men 1 eller 2 veteraner på vej til indflyttelse. 

Ellers forløber hverdagen som vanligt.  

3. Støtteforeningen orienterer( ikke inviteret ) . 

4. Brugergruppen orienterer ( forsøges inviteret til dette punkt ). 

5. Orientering om økonomi.   

Formanden fremlage det endelige fondsregnskab for 2016. Bestyrelsen manglede forståelse for 

den manglende opdeling for hvert hjem. Bestyrelsen håber der bliver bedre næste år. Bestyrelsen 

fik fremvist den nye regnskabsførers tiltag vedrørende fremtidig regnskabsførelse. Dette er som 
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Aalborg tidligere har gjort dog ønsker vi selv at kontere udgifterne så de bliver korrekt ført. 

Bestyrelsen håber på en løbende budget opfølgning således man altid ved hvad der er til 

rådighed. 

Fordeling af ansvar for kommende arrangementer og oprettelse af udvalg for eksempel hvervning 

af frivillige. Veteran Games, tur til Munster, forslag til cafe / pårørende arrangementer 

Turen til panzer museet i Munster er klar med fuldt antal. Opgaverne i forbindelse med Veteran 

Games blev fordelt. K. Jakobsen forsøger at arrangere en tur til Randers Regnskov i maj. Forslag til 

guidet tur i det gamle Aalborg, sejltur til Egholm, tur op i Aalborg tårnet og en rundvisning på 

Aalborg Flyvestation blev vendt og sendt videre til daglig leder og Formand. Disse arbejder videre 

på turene. Der blev nedsat et udvalg vedrørende frivillige. Dette udvalg afventer fonden udspil til 

hvad man forventer af frivillige inden der sætter noget i gang. 

6. Bordet rundt / evt. 

 Meget vendt intet besluttet. 

Næste bestyrelsesmøde 06-06-2017 kl. 1700 på hjemmet. 

 

Gert 

 

 

 

 

 

 

 


