
 
 

 
 
Beslutningsreferat fra Formandskollegiemøde den 13-01-2022 
 
Tid og sted:  kl. 13:00 – 16:00 på Teams. 

Deltagere:  Tanja og Peter – VHM, Bjarne og Lene – VHT, Henning og Hannah – VHO, Claus S. og Peter – 

VHK, Per og Claus A. – VHA, Dorte og Annita – sekretariatet. 

Afbud:  Merete fra VHK. Stedfortræder Claus Stenberg. 

Dagsorden: 

1. Velkomst, valg af referent v/ Dorte  

2. Gensidig orientering ved de 5 VH + Sekretariatet  

3. Økonomi, herunder budget 2022 v/ Sekretariatet  

4. Håndbog for lokalbestyrelser v/ Merete, VHK og Sekretariatet (med baggrund i forslag på FDV-

konferencen)  

5. Status på ”National hvervekampagne” v/ Sekretariatet  

6. Drøftelse af indhold og proces vedr. justering (servicecheck) af lokalforeningernes vedtægter v/ 

Henning, VHO (med baggrund i forslag på FDV-konferencen); se bilag efter dagsordenen. 

7. Apropos vedtægter – forskellige kontingenter for medlemskaber i Lokalforeningerne (VHM, 

VHT, VHO, VHK kr. 100; VHA kr. 200). Skulle man ensrette beløb? v/ Sekretariatet  

8. Medlemsregistrering hos lokalforeningerne v/ Sekretariatet (med baggrund i forslag på FDV-

konferencen)  

9. Kørsel til frivillige, herunder hvilke midler der kan bruges til dette samt Facebook v/ Peter, VHM  

10. ”Opslag vedr. krænkende adfærd” v/ Sekretariatet (besluttet på Fondsbestyrelsesmøde) – se 

særskilt bilag.  

11. Admincontrol (elektronisk bestyrelsesportal) for de enkelte lokalforeningsbestyrelser v/ 

Sekretariatet  

12. Evt. 

 

 

AD.1) Dorte byder velkommen til alle. Endnu et Corona-år er passeret og alle har gjort det godt. 

 Dagsorden godkendes. Valg af referent: Claus Andersen, Aalborg. 

 

AD.2) Orienteringer fra alle afdelinger – 5 minutter til hver. 

VHK: Travlt år med Corona. Næsten alle aktiviteter gennemført og god stemning. Der 

afholdes ekstraordinær GF i januar med formål at få hvervet nogle flere medlemmer til 

lokalbestyrelsen. Adspurgt fortæller Claus Stenberg, at det er bevidst at lokalbestyrelsen VHK 

har valgt at afholde en ekstraordinær GF fremfor den ordinære GF, da det giver dem 

mulighed for ikke at åbne for mulighed for at andre kan melde sig som kandidater, da de selv 

har fundet dem, de ønsker i bestyrelsen. Ellers god belægning og alle værelser i brug. 

 

VHO: Fremragende 2021. alle aktiviteter gennemført på nær et par stykker. Der er kommet 

flere nye ansigter på hjemmet i årets løb, igangsat flere nye projekter med bl.a. overdækket 

terrasse og nye døre i stuen. 5-6 beboere på hjemmet. 
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VHT: God stemning i huset. Flere forbedringer i 2021 herunder wc, indgangsparti, ekstra 

mødelokale og renovering af kontoret. Flere nye frivillige og tid til onboarding. Besøg af 

Arbejdstilsynet – godkendt – dog med en bemærkning til ”risikovurdering for 

opvaskemiddel”. 1 beboer pt og et eksempel på en beboer som ikke var veteran, men som 

også er kommet videre. Dødsfald blandt brugergruppen og derved fokus på Sorg og 

kriseforløb i hjemmet. 

 

VHM: Lidt stille år især over julen. 50 personer til et julearrangement med god energi. 

Byggeriet er færdig og alle hjørner af hjemmet bliver brugt med aktiviteter og forskellige 

tiltag. Ny aftale med VETC omkring børnegrupper iværksættes snart. Intro til MIT-ID for 

brugerne med kommunen, som kommer på hjemmet til de brugere som har behov for 

assistance. 1 beboer pt. Og en ny i næste uge. 

Hjemmet har mærket større søgning til hjemmet fra nødhjælpsmedarbejdere, som ikke har 

andre muligheder for støtte.  

Spørgsmål til andre VH, om de oplever samme søgning?  

 

VHA: ét medlem er stoppet i LFB og måske ét mere på vej. Der er behov for at følge op på 

lokalbestyrelsen med motivation og energi for opgaven. God tilslutning til hjemmet gennem 

2021, dog har der været færre pårørende end der plejer hvilket nok kan begrundes med 

restriktioner og private forsamlingsbobler. Alle aktiviteter gennemført på nær julefrokost for 

veteraner og frivillige. Forbedringer på hjemmet med en væg som adskiller fællesrum og 

oplever for første gang i lang tid at der er ledige værelser. 

 

 Annita: Travl periode med regnskabsafslutning. 

 

Dorte: Sekretariatet er nede på mandskab, hvorfor serviceniveauet vil falde lidt. Socialfaglig 

funktion ophørt efter at Lene igen er fuldtidsleder på VHT. Studentermedhjælper er stoppet 

ved årsskiftet.  

Der er deadline for ansøgning til udbud for Specialiseret botilbud for veteraner. 

Forsøger at lande et endelig køb af VHK. 

Sidste byggemidler fra Realdania (VHM) benyttes på stalden. 

VHA har vokseværk, men begrænses af de snævre rammer. Det skal der være fokus på i 

2022. 

Samarbejdet med Dannevirke udvikles i 2022, da FDV overtager 1. salen på Dannevirke pr. 

1/8 2022. 

CKN og DS har været på rundtur på alle Veteranhjem mhp. at afklare LFB ønsker og mål.  

FDV-konference 2021 var en succes, og det besluttes at vi gentager til efteråret, nærmere 

bestemt den 8 og 9 oktober – inkl. overnatning. Alle lokalformænd skal varsle deres 

lokalbestyrelser, så vi deltager med flest mulige medlemmer. 

Ansøgninger til Veteranpuljen 2022 er afsendt, og vi afventer svar ultimo marts. 

Der er stadig midler fra Frydenborg lejren, så ønsker til familierelaterede aktiviteter skal 

sendes til DS. 

Udskiftning i Fondsbestyrelsen. KE afløses af Allan Poulsen og Merete afløses af Bjarne (VHT) 
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Planlæggelse af årets generalforsamlinger er forestående. GF skal senest være afviklet til 

maj. 

 

AD.3) Fondsbestyrelsen godkendte budget 2022 den 24. november 2021, og efterfølgende har 

VETC godkendt budgettet. Dorte og Annita tilbyder hvert VH at mødes på Teams for en 

nærmere gennemgang. 

 Følgende konti er gældende: 

  

Ansvar Konto: VHA VHM VHT VHO VHK 

Leder af VH. Kaffekonto 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 35.000 kr. 

Leder af VH. Kørsel 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 20.000 kr. 

Leder af VH. småanskaffelser 60.000 kr. 60.000 kr. 60.000 kr. 60.000 kr. 90.000 kr. 

Leder af VH. mødeudgifter 6.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 

Lokalformand Mødeudgifter 
ved LFB møder 

12.000 kr. 12.000 kr. 12.000 kr. 12.000 kr. 12.000 kr. 

 Særlige forhold gør sig gældende for VHK vedrørende konti: kørsel og kaffe, som dækker 

udgifter til skatterådgivning for brugere samt en dyr kaffemaskine. 

Ny konto til Lokalformændene vedrørende mødeudgifter til møder i LFB. Alle udgifter 

herunder forplejning og kørsel mv. skal dækkes af denne konto. 

 

Nye kørselssedler for 2022 er sendt til alle Veteranhjem. Husk at benytte disse. Kørsesedler 

afleveres til daglig leder i udfyldt stand, hvorefter disse sendes til Annita. 

De daglige ledere og Dorte har som udgangspunktet kontakt til Annita. Hvis der er spørgsmål 

fra LFB skal det derfor gå gennem lederne eller Dorte. Der kan laves særlige aftaler hvis dette 

skønnes. 

Ved registrering af aktivitetsmidler må alle gerne tilføje tillægsord; formål eller navn på 

arrangement. 

FDV har i 2022 bevilliget 15.000 kr. til hvert hjem til brug for rekruttering/opkvall. af frivillige. 

FDV afsætter i 2022 500.000 kr. til deling for LFB mål og ønsker. 

FDV afsætter i 2022 50.000 kr. til rengøring på hvert hjem. 

Deltagerbetaling for arrangementer og andet, skal primært foregå ved MobilPay 

indbetalinger. 

Donationer til VH. Husk at afsenderen skal notere cpr. eller cvr nummer hvis de eventuelt 

ønsker fradrag. 

Hvert VH vil modtage saldo for de enkelte konti. Husk at sende bilag til Annita asap. 

FDV udsteder ikke fakturas. På forespørgsler skal dette oplyses. 

 

Spørgsmål: Stenberg: Ved kontantbetalinger skal disse overføres på hjemmets konto – hvordan gøres 

dette? DS vender tilbage med et svar.  

Spørgsmål: Hannah: Kan flere personer få adgang til Mobil APP. DS vender tilbage med et svar. 

 



 
 

 
 
Beslutningsreferat fra Formandskollegiemøde den 13-01-2022 
 
AD.4) Det er ok for Merete at vi drøfter spørgsmålet uden hendes tilstedeværelse. Afklaring om vi 

skal have en håndbog for arbejdet i LFB. DS spørger til om vi skal bruge ressourcer på 

udarbejdelse af fælles håndbog? 

 Efter flere gode forslag, er vi enige om at spørgsmålet drøftes videre med de 5 lokalformænd 

på kommende møde. 

 

AD.5) Lene orienterer. Ellen har været tovholder på projektet sammen med en repræsentant fra 

hvert VH. Der har været afholdt 3 møder – sidst den 15. december. Ellen er stoppet som 

studentermedhjælp, så hvem tager over på projektet? 

Bjarne: I gruppen skulle der være indsendt svar på spørgsmål til Bjarne inden den 23. dec., men han 

modtog ikke noget fra VHO, VHK og VHM.  

 Bjarne melder sig som tovholder og målet er fortsat at der publiceres noget primo marts. 

 Der kan skrives til Bjarne på VHT-mail, og der indkaldes snarest til næste møde. 

 

AD.6) Se bilag til punkt 6. 

 Henning vurderer at vedtægterne trænger til et servicetjek, og nævner flere punkter som 

kunne blive bedre. Det besluttes, at Henning skal lave et udkast for tilrettet og forbedret 

vedtægter, drøfter det med Morten L. fra fondsbestyrelsen og de 4 andre Veteranhjem. Alle 

er enige om at det kan tidligst blive gældende fra 2023. 

 DS følger op på emnet med de 5 lokalformænd i uge 3. 

 

AD.7) DS fremlægger beløb for de forskellige typer af medlemskab på de 5 Veteranhjem. Spørger 

hertil, om der er ønsker for at vi ensretter medlemskontingenter for alle hjem? 

Per: Vi har det på GF hvert år, og der er en bred enighed på, at kontingentrammen på 200 er 

rimelig – svarende til 16. kr. per måned.  

 På andre VH er tariffen 100 kr., som også er besluttet i fællesskab på GF. 

 DS. orienterer om at det er op til hver enkelt forening at fastlægge tarifferne. 

 

AD.8) DS orienterer om en APP ”Min forening” (se bilag) vil måske kunne opfylde de behov og 

ønsker som blev fremlagt på sidste års FDV-konference. Denne APP overholder alle krav for 

GDPR. 

 Der vedtages, at 2 Veteranhjem skal afprøve systemet for en periode og evaluere denne APP 

til DS og Annita. VHO og VHT vælges til at teste systemet. 

 

AD.9) Peter orienterer om den samlede historik for kørselsgodtgørelse i FDV. 

Det har længe været et ønske at udfase muligheden for at skulle tilbyde kørselsgodtgørelse 

hvad angår kørsel hjemmefra og til veteranhjemmet til frivillige på hjemmene. Pr. 1. april 

2021 ophørte muligheden. Der ydes fortsat kørsel til frivillige for den kørsel, som foregår 

med udgangspunkt i veteranhjemmet.  

 DS orienterer, at der fortsat er budget for kørsel, men at disse midler skal gives, når der 

køres ud fra veteranhjemmene. Eks. hvis en frivillig skal en tur i Bauhaus eller ud og handle – 

og retur til VH. 
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 Formandskollegiet har bidraget positivt til at få nedbragt kørsel på alle hjem, og alle de 

tilstedeværende godkender de nuværende retningslinjer.  

 

 SOME. Peter er i tvivl på, om der er særlige retningslinjer for antal at grupper/sider på 

Facebook og om alle hjem gør det på samme måde.  

 Vi skal jf. fundats være tilgængelig på hjemmeside og SOME. 

 De 5 hjem orienterer omkring deres tilbud på SOME. En åben debat som ikke konkluderer 

noget. 

 

AD.10) Se bilag.  

DS meddeler, at seddel med oplysning om krænkende adfærd, kan offentliggøres på tavler 

mv. på alle 5 hjem. 

 Lene foreslår en tilføjelse til pkt. 2, hvor der tilføjes ”eller lokalformand” efter daglig leder. 

Alle er enige og DS sørger for at ændringen sendes ud til alle VH. 

 

AD.11) Punktet flyttes til mødet med lokalformændene næste uge. 

 

AD.12) Eventuelt. 

DS. 2022 vil der planlægges 4 møder i Formandskollegiegruppen. 2 på Teams og 2 med fysisk 

fremmøde. DS sender mødedatoer til alle snarest. 

 Beredskabsplanen ændres i takt med at restriktioner på området ændres. Ny beredskabsplan 

tilgår næste uge. 

 

 

 

 


