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Den 12-08-2021. 

 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

 

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

Michael Mathiesen, Karsten Eriksen, Dagligleder Claus Andersen 

Tid: torsdag den 12. august 2021 kl. 17:00 til 19:00 på Veteranhjemmet. 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Feedback fra Brugermøde d. 11 August 
3. Shelter/Have status, herunder vandhane 

4. Jubilæum d. 29. september! 
5. Flagdag 

6. Gavlmaleri 
7. Status på Container 
8. Status på ekstra bevilling fra FDV 

9. Rekruttering af frivillige, status 

10. Projektor/ lyd status 

11. SoMe. Karsten H 

12. Busstopsted, Karsten H 

13. Medlem af Støtteforening, Passiv medlem.... Karsten H. 
14. Fællesspisninger, Maj / Claus 

15. Veteranmesse Randers 9-10 oktober 
16. Evt. 
17. Næste møde 

 

Ad. 1 Dagsorden godkendt af de tilstedeværende. 

Ad. 2 Brugermøde afholdt den 11. august forløb godt. Maj var tovholder, hvor alle deltagere 

drøftede forventninger til den gode modtagelse på hjemmet. Se referat på 

hjemmesiden/Facebook/tavlen på VHA. Næste brugermøde om ca. 3 måneder. 

Ad. 3. Haven og shelterområdet er efterhånden ved at være færdig og klar til brug. Vi mangler en 

tilbagemelding fra udlejer vedr. etablering af vandhane ved området. Per følger op med 

kommunen. 

Ad. 4. Vi afvikler jubilæum den 29. september. Kommunen er medarrangør, og fra VHA er Per og 

Jes ansvarlige. Invitationer og nærmere oplysninger tilgår. 

 

Ad. 5 Flagdag søndag den 5. september. Veteranhjem Aalborg inviterer til sammenkomst med 

følgende program. Claus Mølgaard og Michael er ansvarlige. 
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Kl. 10:00 Morgenbrød/brunch på Veteranhjemmet 
kl. 12:00 Fælles gang til Garnisonsmuseet og Soldatens sten 

 
Vi følger herefter det officielle program;  
kl. 12:15 Mindestund ved Soldatens sten inkl. tale ved GK og buketnedlægning 
kl. 13:00 Transport til Gammeltorv og efterfølgende parade på torvet 
kl. 14:00 March til Europahallen og efterfølgende arrangement 
kl. 15:45 slut 
 

Ad. 6 Gavlmaleri. Vi har indhentet tilbud og forslag til at få gjort noget ved gavlen. Det er 

enstemmigt vedtaget, at få opfrisket gavlen inden vores jubilæum. Karsten HP. Og Per er 

ansvarlige. 

Ad. 7 Status på et ekstra rum/lokale til VHA. Containeren er ved at være færdig og klar til levering 

snarest. Per koordinerer med Træn Regimentet om transport hertil. 

Ad. 8 Det er besluttet at igangsætte en styrkelse fagligt af lokalbestyrelsens arbejde, hvorfor der 

samarbejdet med eksterne aktører på området. Per følger op med leverandøren om et 

program snarest. 

Ad. 9 Vi har brugt få midler fra ”Frivillig puljen” til markedsføring og informationsdage, og der er 

derfor muligheder for yderligere tiltag. Det tages med som et punkt til næste møde. 

Ad. 10 Da tidligere afsatte midler til lydanlæg i udestuen ikke var tilstrækkeligt, er der forslag på 

indkøb af udstyr til ca. 10.000 kr. Det vedtages enstemmigt at afsætte disse midler til 

projektet, således man kan se film og arrangere tv-aftner i større fællesskab. Michael er 

ansvarlig for indkøb og opsætning. 

Ad. 11 Karsten HP er vores SoMe ansvarlige og foreslår en sanering af vores grupper/sider. Vores 

primære oplysnings kanal er Facebook, men informerer ligeledes på vores hjemmeside i 

undergruppen ”Kalender” samt på fysiske tavler. Der er forslag om en lukket gruppe for 

betalende medlemmer på VHA, som Karsten arbejder videre med. Flere medlemmer af LFB 

skal være ordstyrer på FB. Punktet drøftes videre i efteråret. 

Ad. 12 Det gamle busstoppested ved Veteranhjemmet er sløjfet, hvorfor man nu skal gå ca. 300 

meter til hjemmet. Vi undersøger om det kan etableres igen, da flere af brugerne er lidt 

gangbesværede. Karsten HP undersøger det hos kommunen. 

Ad. 13 Der er fremsagt ønske om at tilbyde flere medlemsordninger af lokalforeningen Veteranhjem 

Aalborg. Yderligere om vi kunne fabrikere et kort til medlemmerne. Per undersøger det 

nærmere hos de andre lokalformænd i Fonden Danske Veteranhjem. 

Ad. 14 Vi starter fællesspisninger om i fast turnus på hver 14. dag. Maj og Michael er ansvarlige for 

menu, tilmeldinger mv. Andre frivillige skal gerne deltage i madlavning og oprydning. Det 

påbegyndes i uge 34.  
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 Ydermere bliver der arrangeret bålmad/madklub så snart vandhanen ved bål-stedet er 

etableret. 

Ad. 15 Veteranmesse i Randers den 9-10 oktober. Per og lokalformand fra VHM samarbejder om en 

stand. Punktet tages med på næste møde. 

Ad. 16.  Jes orienterer kort om seminar for lokalforeningsbestyrelserne i FDV til november. Alle 

medlemmer bør deltage. Mere tilgår. 

 Karsten E. orienterer om en Royal-run gågruppe, som man kan deltage i. 

 Karsten E. orienterer om opstart af kajakkursus næste år, nærmere tilgår 

 Michael ønsker mulighed for tilkøb af reklametøj med logo. Karsten E. kommer med diverse 

tilbud på næste møde. 

 Arbejdsdag kunne være den 4. september – dagen før Flagdag 

Ad. 17 Næste møde den 22. september på VHA kl. 17:00 til 19:00. Michael sørger for forplejning. 

 

 


