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Referat  
Ordinært bestyrelsesmøde – møde 02 

 
Tidspunkt:       Mandag, den 13. september 2021 kl. 17:00 – 18:00 
Sted:                  Soldaterhjemmet Dannevirke, selskabslokalet 

 
Til stede:  Henning Seiding, Dorthe Boe Nielsen, Brian Eilsø, Carsten Myhr, Henrik Læg-
teskov, Ellen Preissler, og Hannah Ussing 
 
Afbud: Lars Lylov , Jesper Birk, Henrik Dyhr, Maria Bang 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  (møde 01 - 03.06.2021) 

             Godkendt 
 
2. Godkendelse af dagsorden 

             Godkendt 
 
3. Orientering fra formanden, herunder: 

 
− Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet. 

 
Fondssekretariatet har nu udmeldt dato for den planlagte FDV Konference 2021. 
Søndag, den 7. november 2021 i tidsrummet kl. 10:00 - 20:00 
Der pågår p.t. en afklaring af sted, men det bliver i Trekantområdet.  
Program fremsendes senere.  
Der ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler. 
Bestyrelsen opfordres alle til at deltage. 
 

− Nyt fra samarbejdspartnere m.fl. 
 
Der er nu nedsat en arbejdsgruppe mellem de 2 bestyrelser på Sdr. Boulevard 
15 med det formål at få udarbejdet skriftlige beskrivelser af relationer, samar-
bejdsformer og løsning af praktiske opgaver. 
Der er aftalt møde d.15.09. kl.12 
 
Forsvarsministeriet fremsender program for VECT-undervisningen af frivillige / 
bestyrelsesmedlemmer, som finder sted 5. oktober 2021 kl. 16:00 - 20:00   
Frivilliguddannelsen er en opfølgning på et tidligere forløb. 
Bestyrelsen og alle frivillige opfordres til at deltage. 
Tilbagemelding vedr. deltagelse senest 27.09.2021 til DL. 
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Den 22.09. deltager VHO ved et studie-start-arrangement på SDU, hvor formålet 
er at skaffe nye frivillige og informere generelt om VHO.  
Deltagelse sker i et tæt samarbejde med FrivilligCenter Odense 
VHO repræsenteres af Ellen, Jane og Henning. 

   
− Nyt fra forretningsudvalget 

 
Møde afholdt 22. juni 2021 – referat er udsendt til øvrige bestyrelsesmedlemmer  
den 25. juni 2021  

 
                    

Beslutning: 
Taget til efterretning 
      

             
4. Orientering fra kassereren, herunder: 

 
− Status økonomi / budgetopfølgning 
− Donationer og støtte 
− Status vedr. medlemmer 
 
Bilag: Regnskabsoversigt pr. 31/8-2021 
 
Beslutning: 
Drøftet og taget til efterretning 
 
 
 

5. Orientering fra daglig leder, herunder: 
 

− Status vedr. værter 
Der er pt 13 aktive værter 

− Status vedr. brugere 
Brugerne er ved at vende tilbage ovenpå corona 

− Status for beboere 
Aktuelt 4 beboere 

− Status vedr. driften i øvrigt 
Ingen bemærkninger 
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− DL’s eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær 

I ugerne 38, 42 og 43 viderestilles VHOs telefon til Henning, Myhr og Dorthe i 
nævnte rækkefølge i forbindelse med DL’s ferieafvikling og uddannelse. 
Praktikanten holder fri i de pågældende uger. 
 
DL planlægger at iværksætte førstehjælpskursus, målrettet VHO’s frivillige. 
 
DL oplyste, at Kriminalforsorgen gerne vil  
benytte VHO som mulig lokalitet for indsatte veteraner, når de bevilliges udgang. 

 
Beslutning: 
Drøftet og taget til efterretning 

 
 
6. Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg 

 
6.1. Aktivitetsudvalget  

 
Orientering / opfølgning på Aktivitetsplan 2021 v/formanden for Aktivitetsud-
valget. 
 
LBF bemærker, at lokalbestyrelsen i marts måned 2021 vedtog en række 
målsætninger og holdninger vedr. ”aktiviteter i huset” efter Covid19 pande-
mien og foreslår, at disse gøres til genstand for en fornyet principdrøftelse 
som følge af nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 

            Bilag:  Aktiviteter og ”daglig hverdag” på Veteranhjem Odense 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning, at alle planlagte aktiviteter er bemandet efter sidst afholdte fri-
villigmøde. 
Endvidere aftalt, at såfremt en frivillig / tovholder har brug for teknisk hjælp til opslag 
på Facebook o.lign., kan man kontakte Myhr, Henning eller Hannah. 
 

 
6.2. Haveudvalget 

 
Drøftelse af status for udvalgets bemanding, arbejde, udfordringer og per-
spektiver vedr. de frivilliges / brugernes indsatser på den samlede matrikel, 
Sdr. Boulevard 15. 
 
Pasning af haven er en stor uløst opgave. 
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Beslutning: 
 
Vedtaget, at der der skal søges specifikt efter et par frivillige, som har lyst til at løfte 
opgaven. 
 
 
6.3. Hus- og køkkenudvalget 

 
DBN gav en status / orientering om kommende større arrangementer  
 
Der er planlagt fællesspisninger i efteråret 2021 
 
Rengøring i huset vil fremover ske som en frivillig opgave 
 
Fast beholdning af service o.l. suppleres op løbende pga svind 
 
Der etableres en ”Festudstyrskasse”, således der ikke længere skal benyttes 
engangsservice ved større arrangementer på VHO 

 
 
Beslutning: 
 
Taget til efterretning 
 
 
6.4.     Indkomne oplæg, forslag m.m. til behandling  
 
1.        BE foreslår at ”promovering af VHO” drøftes. 
           Hvilke tanker, ideer og muligheder foreligger der? 
 
Forslag: Ved arrangementer sendes pressemeddelelse til de ønskede medier et par 
dage i forvejen og igen på dagen. 
 
 
Beslutning: 
Drøftet og taget til efterretning 
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2.       DL foreslår, at der opsættes et (eller flere) redskaber i Veteranernes Have,  

som vil motivere til fysisk træning. Dertil kommer kettlebells og andre redska-
ber med samme formål; at fremme vores brugere og beboeres fysiske velvæ-
re sammen med andre.  
 
Den fysiske træning skal ses i sammenhæng med VHO’s overordnede ønske 
om at støtte vores brugeres fysiske- og mentale sundhed.  
Forslaget kommer fra veteranerne selv og understøttes af kommende mas-
sør på VHO, som har stor erfaring med fysisk træning, livsstilsændring og 
sund kost.  
Et eller flere af redskaberne kan evt placeres i Dannevirkes Have.  
Der er også et forslag om, at vi får et sammenklappeligt løbebånd. Dette kan 
evt. placeres på 1. sal indtil kælderen kan tages mere effektivt i brug.  
 
Vi har tilsagn om en donation til fritstående træningsredskaber tilbage fra 
2018 og et løbebånd vil koste ca.20.000 kr.  

    
Beslutning: 
Drøftedes og vedtaget, at DL nærmere undersøger en eventuel donations størrelse 
inden der iværksættes større investeringer. 
Indkøb af f.eks kettlebells og andre lign. redskaber med samme formål kan dog 
ivæksættes indenfor de givne rammer ( formålsbestemte donationer ) i samråd med 
VHO’s eksterne specialister og veteranerne.   
 
      

7. Næste møder 
 

Tirsdag, den 9. november 2021 kl.17:00 -18:30, jv. den nu ændrede mødekalender  
Tirsdag, 14. december 2021 kl. 17:00 - 20:00, jv. den nu ændrede mødekalender 
 
Herudover anmodes bestyrelsens medlemmer om at notere følgende arrangemen-
ter i kalenderen: 
 
Tirsdag, den 5. oktober 2021 kl. 16:00 - 20:00    VeteranCentrets - Modulkursus 
Søndag, den 7. november 2021  kl. 10:00 - 20:00   FDV Konferencen 2021 
Mandag, den 15. november 2021 kl. 16:00 - 20:00  VeteranCentrets - Modulkursus 
 
 

8. Eventuelt 


