
 

Fonden Danske Veteranhjem, Skydebanevej 12 A, 9000 Aalborg 

 

Den 07-08-2019 

Bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

Tilstede: Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Henrik Fenneberg, Henrik Holmkvist, Karsten Hansen 

Petersen, Claus Andersen. 

Fravær: Jimmi Povlsen, Jesper Eriksen. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af sidste referat 

3. Årshjul og mærkedage herunder faste aktiviteter og økonomi 

4. Brugermøder på Veteranhjemmet 

5. Status på kommunikation med ekstern støttegruppe til VHA 

6. Fælles arbejdsdag d. 31-08-19 

7. Rollefordeling og forventningsafstemning i bestyrelsen og hos daglig leder (Dgl) 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

 

Ad.1.  Dagsorden godkendt  

Ad.2.  Referat gennemgået og godkendt 

Ad.3.  Vi ønsker at inddrage brugere af veteranhjemmet til etablering af et gennemgående Årshjul 

for faste arrangementer og mærkedage på VHA. Det er altid en mulighed med spontane 

aktiviteter og arrangementer og disse støttes af bestyrelsens medlemmer hvis muligt.  

 Vi lægger et opslag på Facebook gruppen for at få så mange relevante input fra brugere til 

årshjulet. Karsten sørger for et opslag. På næste bestyrelsesmøde drøftes alle forslag og det 

endelige lægges på hjemmesiden.  

Ad.4. Det vedtages, at bestyrelsen og daglig leder etablerer et Brugermøde i kvartalet, hvor første 

møde planlægges til d. 25. september kl. 18:00. Punktet og formen drøftes på kommende 

Brugermøde. Indbydelse sendes ud på Facebook samt på hjemmesiden, hvor man samtidig 

inviterer til fællesspisning (evt. med lidt egenbetaling) med tilmelding til Dgl. 

 Der vil være fællesspisning for tilmeldte kl. 17:00. 

 



 

Fonden Danske Veteranhjem, Skydebanevej 12 A, 9000 Aalborg 

 

Ad.5.  Den eksterne støttegruppe vil ændre på deres brochure, således de ikke længere benytter 

Fonden Danske Veteranhjem´s logo og billeder. Per kontakter støttegruppen for en invitation 

til samarbejde omkring støtte til veteraner og pårørende. 

Ad.6.  Det er planlagt med fælles arbejdsdag på Veteranhjemmet lørdag d. 31-08-2019 i 

tidsrummet kl. 10:00 – 14:00. Bestyrelsen og DGL deltager. Man melder sig til hos Claus eller 

på Facebook. Der vil blive arrangeret grill med diverse tilbehør.  

Formålet er at komme i bund med oprydning, rengøring samt et øje på udearealerne og 

skuret/depotet. 

Ad.7.  Efter endt sommerferie, er alle klar til at trække i arbejdstøjet og være mere synlig på 

Veteranhjemmet. Vi beslutter løbende en rollefordeling ifm. diverse arrangementer og 

aktiviteter. 

Ad.8.  Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag d. 02-11-2019 i tidsrummet kl. 09:00 – 11:00.  

 Opfølgningsmøde torsdag d. 15. august vedrørende planlægning af Flagdag 

 

Ad.9.  Eventuelt: 

• Vi søger fortsat gode frivillige personer til Veteranhjemmet. Punkt til kommende 

bestyrelsesmøde. 

• Ultimo 2019 skal ”bagvagt” telefonen etableres. Punkt til kommende bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: Claus Andersen 


