
 

Veteranhjem Aalborg – hele Nordjyllands veteranhjem, Skydebanevej 12 A, 9000 Aalborg 

Den 09-12-2020. 

Referat fra Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

Til stede: Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Karsten Hansen Petersen, Claus Petersen + Dagligleder 

Claus Andersen. 

Fravær: Tina B Kristensen (USA), Henrik i selvisolation og Jimmi Povlsen.   

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af sidste referat. 

3. Formandens orientering. 

4. Fastsættelse af bestyrelsesmøder de første 6 måneder af 2021. 

5. Hjemmets økonomi ved daglig leder. 

6. Shelterprojekt herunder arbejdsdage, plan for byggeri og tilbud fra TECH college. 

7. Aktiviteter. 

8. Brugermøde. 

9. Årshjul 2021. 

10. Eventuelt. 

11. Særligt for næste møde. 

 

Ad.1. Dagsorden godkendt 

Ad.2. Referat godkendt. 

Ad.3. Per orienterer om donation på et billardbord fra Søgaard. Bordet skulle være klar til og, og 

der forelægger en koordinering om transport og hjælp til at få bordet ind på hjemmet. Vi skal 

bruge 6 stærke folk til opgaven. Bordet placeres i udestuen ved indgangsdøren, og der skal 

laves nogle spilleregler, hvor der tages hensyn til beboerne og gæster i huset. Per har 

opgaven. 

Ad.4. Det besluttes, at der ikke laves aftale om en fast plan for afvikling af lokalbestyrelsesmøder, 

da det vil være vanskeligt at overholde planen pga. medlemmernes arbejdsforhold. Møderne 

aftales derfor fra gang til gang. Der er fortsat mulighed for aftaler ad hoc, hvis det besluttes 

nødvendigt. 

Ad.5. Hjemmet har en sund økonomi, og der er midler til årets sidste aktiviteter.  

Ad.6. Projekt shelter er i fuld gang, og der arbejdes på det hver dag fra TECH college. Vi prioriterer 

at få bygget hegn til naboen og få lukket haven af med en låge, i samme materialer som 

shelterne. Der er sendt ansøgning til TECH college, om de kunne stå for arbejdet – hjemmet 

afholder selv udgifterne hertil. 



 

Veteranhjem Aalborg – hele Nordjyllands veteranhjem, Skydebanevej 12 A, 9000 Aalborg 

Ad7. Kommende aktiviteter: hyggetur i ZOO med familierne. Søndag den 13. december har VHA 

inviteret veteraner og pårørende med på en juletur i ZOO. Dette er som alternativ til en 

julehyggedag på hjemmet, hvor i grundet afstandskrav ikke kan samles flere end ca. 15 

personer. Ved at flytte aktiviteten til ZOO, kan vi være mange flere. Godt 35 veteraner med 

familier har tilmeldt sig. 

Vi planlægger en biograftur kun for veteraner, som Claus og Henrik er ansvarlige for. Der 

kommer invitation på SoMe og hjemmesiden. 

Vi iværksætter en vandretur før/efter jul for alle i Rebild bakker, nærmere bestemt 

Vedstedskovhus. Her kan vi vandre og lave bålmad. Jes er ansvarlig. 

Vi fastholder fællesspisninger på ugentlig basis med spisning for alle mandag og fredag. 

Onsdag laves der fællesspisning for beboerne på hjemmet. 

Der vil fortsat være yoga for veteraner og Nada for veteraner og pårørende hver tirsdag. 

Der vil jævnlig være mulighed for walk and talks. 

Der vil blive arrangeret nytårsaften på hjemmet, hvor alle kan tilmelde sig. Hjemmet giver et 

tilskud til menu og fyrværkeri, og der må derfor påregnes en mindre egenbetaling. 

Der vil blive arrangeret en afslutningsfrokost eller lign. for de frivillige værter. Claus A. er 

ansvarlig. 

Ad.8. Dato for det næste Brugermøde vil være den 2. februar 2021 kl. 18:00 – 20:00. fællesspisning 

med tilmelding fra kl. 17:00. 

På Facebook har vi efterspurgte gode ideer og forslag til kommende aktiviteter, og der har 

været 5 gode forslag fra brugere. Disse forslag arbejdes der videre med i lokalbestyrelsen. 

Ad.9. Lokalbestyrelsen arbejder med et nyt årshjul for aktiviteter på hjemmet, og det vil være klar 

til det kommende Brugermøde. Alle har indflydelse på hvilke aktiviteter der skal prioriteres, 

og årshjulet bliver endeligt efter 2. februar. Hvis der er yderligere ønsker, kan disse altid 

gives til et medlem af lokalbestyrelsen, som herefter vil tage det på et beslutningsmøde. 

Ad.10. -På kommende lokalbestyrelsesmøder vil der være 2 faste punkter; jubilæum og 

Generalforsamling til maj.  

 -Vi planlægger frivilligmøder og lægger dem i årshjulet. Til møderne vil Claus A. være 

ansvarlig og gerne med deltagelse af repræsentanter fra lokalbestyrelsen. Der skal ligeledes 

rekrutteres flere frivillige til hjemmet, hvilket påbegyndes i det nye år. 

Ad.11. Næste møde i lokalbestyrelsen er fastsat til den 16. februar kl. 17:00. 

 

Referat Claus Andersen. 


