
 

 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 
 
Deltagere:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Maj Raal, Karsten Eriksen, Claus Mølgaard 
Afbud: Claus Andersen 
Tid: onsdag den 16. marts 2022 kl. 17:00 til 20:00 på Veteranhjemmet. 

 
 
 
Godkendelse af dagsorden  
Maj har et underpunkt 
 
Gennemgang af forrige referat 
JF. vil gerne være med at optimere #SO ME, hjemmeside m.m.  
Køkkenprojekt blev lanceret i lørdags. Ovn er sat i værk. Ser godt ud! 
Maling af stue lægges ind under en arbejdsweekend. → 
Lærred til terrassen → kontakt til HIFI klubben. Jes kontakter M.M. 
Sender mail videre til Jes vedr. Sirius → Per 
Hjemmet vægge bliver en del af arbejdsweekend. → 
Brænde → Karsten 
 
Opfølgning af igangværende opgaver/projekter 
Se bl.a. ovennævnte punkt 
ZOO billet gælder stadig og gløgg æbleskiver kan stadig bruges i kiosken 
Fransk kursus → opslag Per 
Nordsø undersøges af Claus M. 
Fisketur til Buderupholm → Per kontakter Flemming. ”Ålekvabben” kunne indbydes som arrangør.  
Garagefortælling ved Rye Is –> Maj 
 
Årshjulet for 2022 
Også en del af ovennævnte  
Royal Run der er stadig billetter → Karsten laver opslag 
 
Vagttelefonen 
Er nu fordelt og vi back’er hinanden op 
 
Projekt friluftliv forslag (Karsten) 
Sat i bero til nærmere 
 
Rekruttering af frivillige (Per) 
Der udsættes til efteråret således at vi kan mentorer de frivillige efter sommerferien 
 
Kan der laves en lukket undergruppe for frivillige på FB? → J.F. 
 
Hvornår skal vi afholde frivilligmiddag på Kysten Perle? Det er de 10. maj 1800 → Daglig leder 
kontakter frivillig og bestiller bord  



 

 
Lokalbestyrelseskursus – status (Per) 
Afventer ny bestyrelse efter generalforsamling 
 
Nyt fra FDV og Formandskolligiet 
Orientering om VHK 
Orientering om VETC støtte til Ukraine-krisen 
 
Fundraising – cykler (Karsten) 
Fonden har modtaget donationen → Karsten kontrollere fakturaen  
 
Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation 
Emnet blev vendt under mødet 
 
Eventuelt 
31. marts er der møde med Moesgaard Museum vedr. metaldetektor → Per 
 
Generalforsamling afholdes i den 17. maj 1730-1830 spisning, 1830-2030 generalforsamling 
 
Næste møde  
Kort møde afholdes i forbindelse med foredrag i marineforeningen ultimo april 
 
 
 
Referat: Jes Kaa 
 
 


