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1. Velkomst ved SC 

• VH er undtaget forsamlings ”forbuddet” hvorfor vi kan fortsætte vores aktiviteter under 

ansvarlige forhold 

• SC mindede om, at tildelte driftsmidler samt aktivitetsmidler tildelt af VETC skal anvendes i 

2020 

 
2. Runde hvor alle VH (FMD./DL samlet) giver en orientering om deres respektive veteranhjem, 

herunder med et særligt fokus på Covid-19. Der afsættes 10-15 min. pr. hjem, som inkluderer evt. 
spørgsmål.  

• De daglige ledere og lokalformænd m/k gav alle udtryk for, at de oplever, at hjemmene 
stadig bliver brugt hyppigt af veteraner og i noget mindre grad, pårørende. Nogle hjem, 
særligt de, der har mulighed for at opdele hjemmet fysisk ift. besøgende og brugere, 
oplever, at de har haft en fremgang i besøgsantal, hvor de hjem, hvor dette ikke er muligt, 
har været nødsaget til at begrænse besøg af hensyn til hjemmets beboere og 
myndighedernes anvisninger om ikke at samles i større forsamlinger. Dét der virker, er 
fastholdelse af den kendte struktur og forudsigelighed. Sammenholdt med forårets 
nedlukning af hjemmene for besøgende, er der her i anden omgang en positiv stemning og 
en forståelse for, at det kræver samarbejde at kunne være sammen på forsvarlig vis.  
Der er besøgende, som har et øget behov for kontakt, både fysisk og pr. telefon og dette 
imødekommes af daglig leder og frivillige. Generelt er der en mindre tilbagegang af aktive 
frivillige. Dette er en direkte konsekvens af COVID-19 og personlige overvejelser hos de 
enkelte. 
 

• VHA har fået sponsoreret et poolbord 

• Når vaskekælderen er færdig, er VHM næsten i mål med byggeriet, dog mangler Stalden.  

• VHK er gået i gang med at renovere hjemmet.  

• VHO er i gang med at integrere Dannevirkes kælder i den daglige drift. 

• Alle hjem har været gode til at fundraise og et enkelt, VHT, er derudover blevet betænkt af 
Fredericia Kommune med et betragteligt beløb.  

• COVID-19 har betydet, at alle hjem har endnu højere fokus på rengøring end før. Der er et 
ønske til Fondsbestyrelsen om, at budgettet til denne post forhøjes.  

 
3.           Drøftelse/orientering v/ SC, herunder 

➢ Stor ros for VH´s håndtering af driften af hjemmene under Covid-19. SC planlægger besøg i 

december på de 5 VH, herunder møde med FMD + DL mhp. at evaluere 2020 (bl.a. ”mål og ønsker”) 

+ samarbejdet. 

➢ Iværksættelse af tilfredshedsundersøgelse for veteraner, pårørende og frivillige på VH (vedtaget 

af FB 1/7 2020). Særlige opmærksomheder? Det ligger FB på sinde at vores arbejde reelt kommer 

dem, det hele handler om, til gode, og at vores aktiviteter og tilbud har den ønskede effekt. SC er 

blevet bedt om at komme med et oplæg om dette, og har kontaktet Center for Frivilligt Socialt 

Arbejde (https://frivillighed.dk/) – processen laves i samarbejde med VH.FMK var enig i, at en 

tilfredshedsundersøgelse er en god ide og bakker op om en sådan. Der er dog en særlig 

opmærksomhed, nemlig at us. bør differentieres, så den tilpasses de enkelte hjem. Ikke alle hjem 

har de samme ressourcer i form af frivillige, aktiviteter, fysiske forhold m.m., ligesom VH kan have 

forskellige mål. Det er ønskeligt, at us. bliver udfærdiget såvel nationalt men også lokalt, så den 

https://frivillighed.dk/


efterfølgende bliver brugbar lokalt, f.eks. ift. de enkelte VH´s mål. FMK opfordres til at fremsende 

forslag til SC.  

 
➢ SC orienterede FMK om elektronisk bestyrelsesportal – AdminControl 

Korrekt opbevaring af data 
1 sted at opbevare data 
Et virtuelt rum, hvor vi kan se historikken 
Godkende referater via NemID 
Systemet virker tilgængeligt 
Oplæring samt 24 timers online og telefonisk support 
 

➢ Udarbejdelse af manualer/håndbøger – udover det eksisterende materiale. Hvad mangler vi?  
- Hvad er vores behov? 
- Skal ikke være rigidt – skal understøtte de ”lavthængende frugter” 
- Nogle VH har allerede udarbejdet 
- Kan være elektronisk 
- Håndbøger til frivillige, DL, beboere, xxx 
- Råderum lokalt 
- Blive tydeligere på arbejdsopgaver, rollefordeling på VH 
- Hjælp fra CFSA 

 
FMK er godt tilfreds med de retningslinjer, som FB har vedtaget på forskellige områder, 
herunder rusmiddelpolitik, børn på veteranhjemmene m.m. Tilføjelser til disse kan udformes 
lokalt og deles med de øvrige hjem som inspiration. Der er et ønske om, at der udarbejdes 
fælles retningslinjer ift. seksuelle krænkelser. Det foreslås, at alle fælles retningslinjer samles 
i Dropbox, så de er nemme at tilgå.  

 
➢ Div. kurser i ledelse af frivillige, bestyrelsesarbejde osv. – hvad er relevant? 

CFSA udvikler kurser til Bestyrelser og i ledelse af frivillige – SC er i dialog med CFSA om 
udarbejdelse af kurser særligt målrettet frivillige og ansatte i FDV. VH inddrages i processen. 

 
➢ Evt. og næste møde 

- Formændene vil gerne have både egne møder med SC (god sparring) + møder med DL 
og SC (giver god dynamik) 

- 2 Skype, 2 fysiske møder årligt er passende 
- Kan godt li´ dynamikken når de dgl. Deltager  
- SC sender forslag om en møderække i 2021 
- Christian Kurt Nielsen + SC aftaler besøg på alle VH/de lokale bestyrelser primo 2021 

mhp. at drøfte mål og ønsker.  
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