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Den 16-02-2021. 

Dagsorden Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

Til stede:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Karsten Hansen Petersen, Claus Petersen, Tina B 

Kristensen, Henrik Holmkvist + Sekretariatschef Dorte Skov, Fondsbestyrelsesformand 

Christian Kurt Nielsen og Dagligleder Claus Andersen. 

Fravær:  Jimmi Povlsen 

 

Dagsorden: 

1. Deltagelse af Fondsbestyrelsen og Sekretariatet 17.00 til 18.30 
2.       Godkendelse af dagsorden. 
3.       Godkendelse af sidste referat. 
4.       Formandens orientering. 
5.       Fastsættelse af bestyrelsesmøder de første 6 måneder af 2021, samt generalforsamling (Valg til 

bestyrelsen, herunder 3 poster + Formandsposten). 
6.       Hjemmets økonomi ved daglig leder. 
7.       Donations projekter: 

- Shelterprojekt 
- Hustømrerne 

8.       Aktiviteter. 
9.       Brugermøde. 
10.   Årshjul 2021. 
11.   Eventuelt. 
12.   Særligt for næste møde. 

 

AD1. 

Teams-møde med Dorte Skov og Christian Kurt Nielsen med præsentation af hver enkelt deltager. Herefter 

gennemgang af veteranhjemmets Mål og Visioner på kort sigt for 2021, og på længere sigt til og med 2023.  

Følgende ansvarsområder for lokalbestyrelsen blev drøftet; Fundraising – fysiske rammer – rekruttering af 

frivillige – aktiviteter – oplysningsvirksomhed.  

Visionerne er ambitiøse, og når landet åbner mere op grundet Covid-19 restriktioner, bliver der arbejdet 

videre for at skabe trygge rammer for veteraner og pårørende på hjemmet.  

Der er et ønske fra FDV, at LFB. snarest mulig fremsender eventuelle ønsker for økonomisk støtte til at 

opnå målene, så disse behandles i kommende Fondsbestyrelsesmøde den 25. marts. 

 

AD2. 

Dagsorden godkendes af de tilstedeværende lokalbestyrelsesmedlemmer. 

 

AD3. 

Sidste referat godkendes af de tilstede værende lokalbestyrelsesmedlemmer. 
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AD4. 

Lokalformand Per Frederiksen orienterer om situationen med Covid-19 på hjemmet. Vi gør hvad der står i 

vores magt, for at kunne holde åbent for daglige brugere og beboere – ved at afskærme beboere og 

brugere så godt som muligt, ved at spritte af og iværksætte mere rengøring. Der er restriktioner om afstand 

på 2 meter (hvilket resulterer i en begrænsning på 6 personer i udestuen) og indskærpelse af større 

aktiviteter som fællesspisningsarrangementer. 

Man skal ikke komme på hjemmet, hvis man er syg, smittet med Corona eller i risikogruppe.  

 

AD5. 

Der er fortsat enighed i LFB, at mødedato fastsættes fra gang til gang.  

Dato for Generalforsamling bliver endelig besluttet på kommende møde. Der undersøges alternative 

muligheder for gennemførelse af GF. eksempelvis online eller udendørs.  

 

AD6. 

Hjemmet har en sund økonomi. Vi har sendt ansøgning til VETC pulje om økonomi til fællesaktiviteter. Der 

forventes en afklaring på ansøgningen til marts.  

 

AD7. 

Shelterprojekt. Indtil TECH-College er tilbage på skolen, står projektet stille. Der mangler lidt finish på 

shelterne og yderligere etablering af 24 meter hegn mod børnehaven. 

Hustømrerne har været forbi for at se på mulige projekter, som de kunne være os behjælpelig med. Der er 

nævnt en ny dør mellem udestuen og stuen, afskærmning af et vindue, fuglefoder system, højbede og 

overdækning af den sidste del af terrassen. Vi afventer en tilbage melding fra dem. 

 

AD8. 

Der gennemføres ikke mange af de faste planlagte aktiviteter, når landet er lukket ned med restriktioner 

pga. Covid-19. Hjemmet er fortsat åbent, og der tilbydes kaffe/te dagligt til alle besøgende. 

Der arrangeres enkelte fælles gåture, og vi opfordrer alle til at deltage – dem som har lyst og mulighed for 

det.  

 

AD9. 

De sidste 2 brugermøder er desværre blevet aflyst grundet Covid-19. I vores FB-gruppe, har vi som 

alternativ til et fysisk møde, opfordret alle til at komme med gode ideer til aktiviteter, som vil blive drøftet i 

LFB. Næste brugermøde er planlagt til den 12. april i tidsrummet fra kl. 18:00 til 20:00. Der vil som altid, 

inviteres til fællesspisning allerede fra kl. 17:00.  

 

AD10. 

Årshjulet gennemføres i det omfang restriktionerne tillader det. Vi arrangerer fællesspisning for beboerne 

på hjemmet, men desværre må flere fællesarrangementer for brugere/gæster aflyses grundet restriktioner. 

Årshjulet kommer som altid på dagsorden til brugermødet. 
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AD11. 

Fonden Danske Veteranhjem har en brugerundersøgelse kørende, og alle opfordres til at deltage i 

undersøgelsen. Alle veteraner, pårørende, frivillige og gæster af hjemmene kan deltage i undersøgelsen 

anonymt. Link til undersøgelsen findes på Facebook. 

 

AD12. 

Næste møde i LFB er den 23. marts kl. 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Claus Andersen. 


