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Mandag den 10. august 2020 

 
Referat fra Generalforsamling Veteranhjem Aalborg – hele Nordjyllands veteranhjem. 

 
 
1. Valg af dirigent og referent. 

a. Formanden vælges som dirigent. 
b. Claus Andersen vælges som referent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed 
godkendt. 

 
 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 
Formanden fremlægger beretning. 
 
Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen den 10 August 2020... V/formanden. 

  
Det skal ikke være nogen hemmelighed at opstarten af ny bestyrelse og ny DL i 2019 har 
været en travl periode for VHA. Folk har skulle finde deres rammer, uden at dagligdagen 
har været ramt for meget af forandringer.  
Det har igen været et spændende år der er gået, den fælles indsats som bestyrelsen 
sammen med alle brugere, frivillige og pårørende, har ydet gør at VHA er kommet godt 
igennem året... Alle har været med til at afvikle de mange aktiviteter vi har deltaget i, dels 
på VHA, men også ud af huset....det ligger ligesom i fondens fundats samt fra bestyrelsen 
side at VHA skal koble sig mest muligt på så mange af de tilbud der ligger derude, såsom 
DIF...og alle de andre aktører der laver tilbud på veteranområde.....  
Der har været rigtig mange brugere/beboere igennem vores hus i det forgange år, nogle 
har været her kortere og andre i længere perioder. Vores byvandring trak nogle nye 
ansigter til, stor tak til Helle for den utroligt spændende fortælling om Aalborg under 
krigen.  
Og det er Bestyrelsens håb at vi kan få disse nye ukendte ansigter til at blive en mere fast 
del af dagligdagen.  
Vi har vores kaffeklub som trofast tropper op og får vendt verdens situationen, Ride4rehab 
(Jes’ svar på Team easy on), Gitte’s pandekager har også skabt begrejstning, en del 
benytter sig også af Susanne’s tilbud omkring yoga, en stor tilslutning til vores 
fællesspisninger, intet af dette kunne gennemføres uden den faste skare af frivillige, som 
står bag alt dette.  
Vi fik lavet en årsplan for aktiviteterne i 2020, som var kommet godt fra start, Og i marts 
valgte den ukendte joker Corona at ramme de danske marker, det gav nogle udfordringer 
for alle, både på hjemmet men også i det offentlige rum.  Dette kan ene og alene lade sig 
gøre fordi VHA er så velsignet af fleksible bruger, frivillige. 
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Heldigvis er folk fleksible, for en plan holder kun til første møde med fjenden. Så laver vi 
bare en ny og finder en ny vej. 
VHA kører langt hen ad vejen i den rigtige retning, der er altid plads til forbedringer, så vi 
må endelig ikke læne os tilbage...  
Vi fik gennemført Rekrutturen i Rebild bakker, med efterfølgende kaffebord på Rebildhus, 
Flagdag d. 5. september hvor der var mange nye og gamle ansigter tilstede. Og en 
forrygende arbejdsdag! 
Af kommende arrangementer, så har vi flagdagen d. 5. september og ikke mindst vores 10 
års jubilæum, hvor fonden også ønsker at markere deres jubilæum. Dette skal vi have 
vendt til vores fordel, da det kan give positiv omtale. Og så skal der jagtes 
samarbejdspartnere og ikke mindst midler. 
Rekrutturen i Rold skov får en gentagelse i løbet af efteråret, med eller uden sne og slud 
må tiden vise.  
Bestyrelsen vil gerne takke alle brugere af VHA, især en stor tak til de stærke frivillige vi har 
lige nu, en har valgt at tage et yderligere skridt og stille op som bestyrelsesmedlem, alle er 
med til skabe, sammen med vores beboergruppe og pårørende det VHA vi har i dag......   
Nu starter VETC uddannelse for frivillige første modul 1 snart op, og bestyrelsen håber at 
så mange som muligt af de frivillige og bestyrelsen vil deltage. Så vi kan blive endnu bedre 
til det vi er her for…. Nemlig at yde det bedste for de daglige brugere 

  
Det er et led i bestyrelsens strategi /vision at skabe så gode rammer som overhovedet 
muligt for alle veteraner, pårørende og frivillige der kommer på VHA, kort sagt ønsker vi at 
lave et godt hjem, med nogle gode arrangementer, internt som eksternt.   
Meningen med VHA er at det skal være et sted hvor vi alle kan lide at komme, eventuelt 
søge den hjælp og vejledning som VHA nu engang kan tilbyde. Det skal også være stedet 
hvor vi alle føler os hjemme og kan lave lige det vi har brug for den dag, måske sidde i 
haven, som vi hele tiden forsøger at tilpasse ..., walk & talk, se noget TV eller få en snak 
med nogle andre veteraner, frivillige eller pårørende ..     
 “ Sammen skaber vi et godt VHA, Hele Nordjyllands Veteranhjem” 

 
Beretningen godkendes. 

 
 

3. Forelæggelse af regnskab til orientering. 
Formanden fremlægger regnskab. Se bilag 1. 
Ingen bemærkninger og regnskabet godkendes. 
 
Antal af medlemmer er ca. fordoblet på 1 år, men der er plads til mange flere. Der kom 
flere forskellige forslag om hvervning af medlemmer ved eks. at sende indbetalingskort ud 
– at lave reklame streamere til eks. biler – mere synlighed på SoMe mv. Alle forslag 
modtages gerne og kan eventuelt sendes til bestyrelsen.  

  
 

4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse. 
Formanden gennemgår aktivitetsplan og årshjul og tager meget gerne imod særlige ønsker.  
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Der kommer forslag om at genoptage Veterangames, Bingo, Minigolf mv. Alle forlag tager 
lokalbestyrelsen med til kommende bestyrelsesmøde og lægger en fremtidig plan herfor. 
 

 
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer. 

Nuværende kontingent for private medlemmer er på 200 kr. for ét år (svarende til ca. 16 
kr. om måneden). Der er et ønske om, at alle 5 veteranhjem har den samme beløb for 
kontingent. Der skal derfor stemmes om en reducering af beløbet til 100 kr. årlig (svarende 
til ca. 8 kr. om måneden), eller om vi fastholder nuværende beløb. 
Ved håndsoprækning blev det nuværende beløb vedtaget enstemmigt. 
Kontingent for 2021 er derfor valgt til 200 kr. 

 
 

6. Indkomne forslag. 
Der var ikke modtaget nogen forslag rettidigt. 

 
 

7. Valg af Lokalbestyrelse. 
 
a. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. 

Henrik Fenneberg og Jesper Eriksen genopstiller ikke. 
Følgende har tilkendegivet deres kandidatur 
- Jimmi Povlsen (genopstiller) 
- Claus Petersen (veteran og frivillig i huset) 
- Tina B. Kristensen (veteran og frivillig i huset men for tiden i USA) 

Alle 3 vælges og indsættes i lokalbestyrelsen. Tillykke til Jimmi, Claus og Tina. 
  

b. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 
Ingen har meldt sig og der indsættes ikke nogen på posterne. 
 
Lokalbestyrelsens medlemmer: 
Formand: Per Frederiksen 
Næstformand: Jes Kaa Kristophersen 
Medlem: Henrik Holmkvist 
Medlem: Karsten Hansen Petersen 
Medlem: Jimmi Povlsen 
Medlem: Tina B. Kristensen 
Medlem: Claus Petersen 
Suppleant: vakant 
Suppleant: vakant 

 
 

8. Eventuelt. 
Forslag. Der er et ønske om at Veteranhjemmet kunne få et billardbord.  
Forslag. Skydning, minigolf, arbejdsdag inden flagdagen.  
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Formanden tager forslagene med på kommende møde i bestyrelsen. 
 
Dirigenten og formanden takker for god ro og orden og ønsker den valgte bestyrelse tillykke med 
valget, og takkede alle for deres deltagelse. 
 
 
Bilag 1. 

 
 


