
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 1. juli 2020 

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Jette 

Clausen, Birgitte Ladefoged, Susanne Bach Bager, Karl Erik Nielsen, Bo Lundgren og Peter Suarez. 

Jannik Taanum Andersen deltager fra Veterancentret og sekretariatschef (SC) Dorte Skov-

Jespersen deltager fra Sekretariatet. Afbud: Tina Wahl. 

Mødet afholdes på Veteranhjem Trekantsområdet, Ansgarsvej 4, 7000 Fredericia.  

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen 

Formanden (FMD) byder velkommen til bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og 

bemærker, at det er dejligt at se alle på den anden side af COVID-19. FMD gennemgår dagens 

program – status på økonomi, status på bygninger, orientering om VH, endnu et blik på vedtægter 

og lidt andet.  

             Oplæg om Veteranhjem Trekantsområdet 

Lokalformand Bo Lundgreen, daglig leder (DL) Lene Fibæk-Jensen samt 1 veteran deltager under 

dette punkt.  

Veteranen fortæller om sine erfaringer som bruger af VHT. Særligt fremhæves, at der sættes fokus 

på vigtigheden af at kunne have tillid til DL, som nu opleves; at blive mødt på sine behov og ideer; 

stor ros til den gode udvikling på VHT. Derefter fortæller Bo og Lene om deres arbejde fra 

henholdsvis lokalbestyrelsen og som daglig leder på VHT. Særligt fremhæves, at VHT forsøger at 

have tydelige mål; tydelighed og ordentlighed i alt, hvad de foretager sig; det er afgørende for 

samarbejdet og dermed for VHT at Bo og Lene er enige og tager evt. uenighed bag en lukket dør; 

vigtigt med ”VI” fremfor ”jeg” - kultur; endelig fortæller Lene, at de ikke går i takt på VHT, men det 

er vigtigt, at de går i samme retning – og det gør de. FB takker for rigtig gode input og oplæg og 

roser Lene og Bo for den positive udvikling, der er sket på VHT.  

2. Formandens redegørelse  

Siden sidste Fondsbestyrelsesmøde den 26/3 2020 har FMD deltaget i: 

o Diverse møder og telefonsamtaler med VHK´s LFB ifm. §8, stk. 9 

o 3/6 Relations-møde med chef for Veterancentret, Søren Andersen 

o 15/6 Besøg af formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, og MF Jane Heitmann på VHO 

o 17/6 Forsinket rejsegilde VHM  

o 24/6  Underskrevet samarbejdsaftale med Københavns Kommunes beskæftigelsesafdeling           

på Københavns Rådhus. FMD understreger, at dét at KK én dag om måneden i 4 timer kan 

komme til VHK og møde de veteraner, for hvem det har stor betydning, at de ikke skal 

begive sig til Kommunen til de møder er ønsket og aftalt mellem lokalforeningsbestyrelsen 

VHK, FDV og KK. Møderne er aftalte på forhånd, det kommunikeres ud til brugerne, hvornår 

de foregår og møderne afholdes i et separat mødelokale. 

Sparring til Sekretariatet, særligt ift.: 

o Samarbejde med VHK´s LFB 

o Frydenborglejren 

o COVID-19 

Kommende arrangementer: 



 

o 6/7 skal FMD og SC møde departementet 

o VHT 10-års jubilæum 17/8 2020 (fejres både 15/8 + 17/8) 

o VHK 10-års jubilæum 31/8 2020 

o VHA 10-års jubilæum 29/11 2020 

 

3. Sekretariatschefens redegørelse + kort gennemgang af veteranhjemmene, herunder 

erfaringer fra COVID-19: 

Udover dét, FMD allerede har orienteret om og SC også har deltaget, suppleres med følgende:  

Vedr. COVID-19 FDV følger FDV fortsat myndighedernes anbefalinger. De 5 veteranhjem er igen 

åbne for brugere og besøgende udefra og er godt i gang ift. arrangementer og aktiviteter. Der er 

fortsat ekstra fokus på smitterisiko og forebyggelse.  

Nogle af de ting SC også har brugt sin tid på siden sidst: 
 

o Skift af økonomimedarbejder 

o Udsættelse af Frydenborglejren, som desværre ikke kunne gennemføres i uge 27 grundet 

COVID-19. Forsamlingsforbuddet var et problem, da der deltager 65 børn, unge og voksne 

+ de frivillige, så selvom dette blev hævet til 50, ville vi skulle fravælge 25 af deltagerne. 

Endvidere var det ikke muligt at efterleve de regler, myndighederne meldte ud, at 

sommerlejren skulle afvikles efter, da de fysiske rammer ikke muliggør dette på Frydenborg. 

Endelig var de frivillige ikke trygge ved at afvikle lejren i år, så der var ikke længere 

opbakning til afholdelsen. FDV har været i dialog med andre aktører på området, som 

”mangler” deltagere til deres lejre, hvorfor FDV har anbefalet børn, unge og familier at 

deltage i de andre tilbud, som f.eks. SSOP og DIF. Ligeledes har FDV været i dialog med 

Carl Bratved, da der er ”sammenfald” med familier, der også deltager på ”Familielejr 

Vardeborg”.  

FDV er selvfølgelig meget ærgerlige og arbejder på et alternativ – i samarbejde med Bo 

Lundgreen, der er lejrleder for Frydenborg + Veterancentret. 

o FDV er fortsat en del af afvikling af ”Nordjysk Veteransommerlejr”, der afvikles i uge 27 i 

samarbejde med KFUM og Veteranoasen for midler fra Veterancentrets ferielejrpulje.  

o Etableret en officiel facebookside for Fonden; LinkedIn og Instagram undervejs  

o Udarbejdet 10-års jubilæums magasin, nye brochurer til de 5 VH, postkort og 

videobrochurer 

o Afholdt en række skypemøder med såvel lokalformændene som med de daglige ledere 

o Afholdt samarbejdsmøder ml. DL og LFB 

o SC har brugt meget tid på VHK´s LFB og DL samt andre aktører, der vedrører VHK´s LFB.  

o Formandskollegiemøde, hvor vi arbejdede med de 5 områder, som LFB er helt eller delvist 

ansvarlige for. Formandskollegiet har udarbejdet underpunkter, der skal være til hjælp for 

arbejdet i praksis. 

o FDV afholdt økonomimøde med Veterancentret 

o Deltaget i månedlige byggeudvalgsmøder, herunder prioriteringsmøder med Realdania, da 

der mangler midler til det planlagte byggeri ”Stalden”. Ligeledes ekstramøder ifm. 

forsinkelse af byggeriet og deraf udskydelse af indvielsen af VHM, der i stedet blev til et 

forsinket rejsegilde.   

o Svaret på spørgsmål fra departementet ifm. henvendelse fra Forsvarsudvalget vedr. 

ansættelsesvilkår i FDV.  

 

o Udarbejdet Excel ark for at sikre indsamling af data til KPI´ere, som skal indrapporteres til 

Veterancentret  



 

o Deltaget i 3 dages kursus ”Den gode fondsansøgning” hos Altinget. SC har ideer til at lave 

”intern oplæring”  

o Samarbejder med Veterancentret om Frivilliguddannelse til VH – dette i samarbejde med 

LFB og DL 

o Planlægger kursus med ”Center for frivilligt, socialt arbejde” vedr. frivillige og 

bestyrelsesarbejde til såvel DL som LFB. SC har købt en bog ”At lede en sag”, som er en  

grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer – og uddelt bogen som 

inspiration til DL og Lokalformænd.  

o Understøttet planlægning af generalforsamlinger. VHO 18/2; VHK 22/6; VHM 1/7; VHT 7/7; 

VHA 10/8.  

o FDV har ansøgt Slots- og Kulturstyrelsen om driftstilskud 2019 – og forventer svar ultimo 2020 

o FDV har ansøgt om Momskompensation 2019 – og forventer svar ultimo 2020 

o FDV har søgt Socialstyrelsens pulje ” ULFRI”, der er midler til landsdækkende, frivillige sociale 

organisationer, om tilskud til at sætte fokus på kost og motion samt kurser i mindfulness for 

veteraner. Socialstyrelsen har reserveret et tilskud til projektet på i alt kr. 570.631,91. 

Reservationen kan ændres til tilskud, når FDV har indsendt fyldestgørende supplerende 

materiale.  

Kort gennemgang af veteranhjemmene: 

VHO, DL: Gennemsnitligt 4-5 beboere/356 overnatninger, knap 300 besøgende veteraner og 

pårørende og 61 ´andre´ siden medio marts. Der er pt. fem beboere, som bidrager med liv og god 

stemning. Aktiv lokalbestyrelse med mål og visioner. Haven er ved at være færdig etableret. 

Budgetbevilling til optimering fysiske rammer gør, mere attraktivt for vores brugere. Besøg af Jakob 

Ellemann-Jensen og Jane Heitmann den 15. juni var en succes.   

VHT, DL: For hele perioden 01.01-22.06: i alt 1250 besøgende, afviklet 122 aktiviteter (langt den 

største del er egne aktiviteter og ca. 10 for andre), overnatninger i alt 547. VHT har fremgang på 

sine besøgstal – også under COVID-19. Vi har fuldt hus – 4 beboere og haft det i næsten hele året. 

Alle følger de planer, der er lagt for dem. 

VHM, DL: Pt. 2,5 beboere – ”0,5” beboer benytter VHM 3 dage om ugen, hvor han skal til 

psykologsamtaler ved Veterancenteret. Pt. har VHM 3 værelser, da det sidste værelse er i brug som 

opmagasinering. Antal besøgende siden sidst alt 443. Pårørende i hele perioden: 107. Det 

forsinkede rejsegilde var en succes!  Åben Økonomisk Rådgivning er stadig en succes på VHM. De 

Frivillige Værter er ved at komme tilbage til VHM, men mangler flere; Efter sommerferien prioriteres 

at finde alternative metoder til rekruttering. 

VHA, DL: På VHA er der pt. 3 beboere, en er ved at flytte i egen lejlighed efter 11 måneders ophold. 

En ny veteran flytter ind d. 24-06. Gæsteværelset har været benyttet til vandrere på Hærvejen og 

til akut aflastning fra eget hjem. Der har været 575 personer siden sidst. Positiv tilslutning til aktiviteter 

3 dage ugentlig (fællesspisning + motion). På nuværende tidspunkt er vi næsten tilbage til 

normalen. Yoga indendørs påbegyndes til august.  

VHK, DL: Tilbage til normalen, vi ser et stigende antal veteraner i huset og vores faste aktiviteter, som 

fællesspisning, yoga, pandekagedag og træning i haven kører rigtig godt. Vi har pt. 5 beboere og 

har siden sidst haft 11 nye inde og overnatte. Vi regner med at komme op på 625 besøgende siden 

sidst. Her tæller vi kun veteraner. Det siger ikke så meget isoleret set, men når man bryder det op,  

 



 

kan man se, at vi i april havde 25 veteraner på besøg, i maj 250 og i juni regner vi med 350. Så der 

er kommet en større og større tilslutning og vi er snart tilbage til normalen.  

4. Status på div. bygninger  

Veteranhjem Midtjylland – Jesper Hymøller, Kuben Management A/S, har i status til 

FB bl.a. skrevet følgende: 

”Byggeriet blev opstartet umiddelbart efter sommerferien 2019.  

Villaen: Indvendigt er arbejdet med ombygningen og renoveringen af villaen 

afsluttet. Vi har dog igennem renoveringen stødt på mange uforudsete arbejder, så 

pengene er ved at være brugt. Udvendigt, er man ved at få tilbud hjem på 

renovering af facaderne, reparation af regnvandsafledningen fra terrassen mm. Vi 

håber på at kunne få disse arbejder udført under den økonomi vi har.  

Stalden: Effekts arkitekter har lavet et forslag til renovering af staldbygningen, som 

byggeudvalget har godkendt. Der er blevet indhentet overslag fra 2 entreprenører 

på opførelse bygningen, men begge priser har vist sig at være over budgettet. Der 

har været ansøgt om yderligere fondsmidler fra anden fond, hvilket man desværre 

har fået afslag på. Man arbejder nu på en løsningsmodel hvor bygningen udføres 

som et råhus, hvor der er udskudte arbejder som kan udføres senere når og hvis man 

får tilført andre fondsmidler, eller af veteranerne selv.  

Laden: Bygningen er næsten færdig. Elektrikeren er i gang med at hænge lamper 

op. Udvendigt monteres skodder og baldakiner.  

Udhuset: Vægge, spær og tag er monteret. Tømrerne er i gang med beklædningen 

på facaderne. Vinduer og gulvbelægning monteres umiddelbart efter 

sommerferien.  

Omkostningsrisici: Arbejdet er nu så langt at de fleste uforudsete udgifter er kendte. 

Det der nu er opgaven, er at få opført Stalden samt de sidste renoveringsarbejder 

inden for de midler der er tilbage.” 

 

➢ Veteranhjem København – evt. køb af veteranhjemmet.  

Vi er desværre ikke kommet meget videre i processen pga. Covid-19. Som drøftet 

på sidste møde har kommunen brug for at indhente nye mæglervurderinger for at 

klarlægge, om Frederiksberg Kommune fortsat kan sælge til den pris, der blev aftalt 

for et par år siden. Begge mæglere har for at kunne vurdere den kontante pris, haft 

brug for at besigtige ejendommen. Det har som bekendt ikke været muligt pga. de 

gældende retningslinjer vedr. smitterisiko. Der er nu endelig aftalt besigtigelse af VHK 

torsdag den 2. juli. SC har opfordret LFB til at deltage.   

Forudsat der ikke er ændringer eller Veteranhjemmet kan godkende en evt. ny pris, 

vil FK på ny skulle søge om at kunne overdrage ejendommen uden offentligt udbud 

hos Ankestyrelsen.  
 

➢ Veteranhjem Odense, status på byggeri + Dannevirke 

Der er ikke væsentligt nyt siden sidste status. Den endelige ibrugtagningstilladelse 

afventes fortsat. Endelig afslutning afventer tinglysning af vejdeklaration og udførelse 

af mindre mangler. Begge dele er i proces. Der skal afholdes møde med Carsten 

West, arkitekt m.fl. for at drøfte løsning vedr. højtsiddende vinduer på 1. salen.  

Intet nyt om evt. renovering af Dannevirke.  

 

 

 

 



 

➢ Veteranhjem Trekantsområdet. Orientering om 10-årig vedligeholdelsesplan: 

Renovering for 2020 jævnfør 10-årig vedligeholdelsesplan er igangsat ligesom 

yderligere renovering har været nødvendig for ca. kr. 80.000.  

 

➢ Veteranhjem Aalborg. Status er ændret. 
Aalborg Kommune har i en mail orienteret om, at fremtidsplanerne er ændret vedr. 

Skydebanevej 12 (VHA). Planerne om anden bebyggelse på arealet er ikke 
længere aktuel.  
VHA ønsker at fastholde og planlægge en strategi for VHA´s fremtid, således vi kan 

være på forkant med kommunens eventuelle udviklingsplaner ligesom VHA ønsker 

mere plads. Kan vi forhøre os, om kommunen har andre bygninger? Skal vi forsøge 

at finde vores eget?  

FDV ønsker primært at eje bygninger fremfor at leje. Det besluttes, at FDV/VHA 

holder øje med markedet og evt. ejendomme, der kan være interessante.  

 

5. Økonomi – status pr. 31/5 2020 

Som tidligere udmeldt måtte SC beslutte at sige farvel til ny medarbejder indenfor prøveperioden. 

Annita er ansat i et vikariat frem til og med 31/8 2020. Regnskab pr. 31/5 gennemgås. Vigtigt at 

bemærke at sekretariatet skal kigge posteringerne igennem, da særligt udgifter på sekretariatet er 

høje. Til gengæld er drift af VH meget lav. Det ændrer ikke noget på bundlinjen, men vi skal have 

posteret korrekt. Desuden bemærkes, at vi mangler at få aktivitetsmidler – bevilget kr. 210.000 – 

udbetalt fra Veterancentrets 2 mio. pulje, da der ikke var kvitteret for beløbet – det er der nu. 

Endelig har vi kr. 130.000 stående til ferielejr, da Frydenborglejren i uge 27 er udsat. FB giver udtryk 

for at det er vigtigt at have fokus på, hvorvidt de nuværende kompetencer og timeantal er 

tilstrækkelig. Ellers ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger. 

6. Skal FDV evt. overtage ejendomme i Hou og Avderød? 

VHA/FDV er blevet kontaktet af en privatperson, der ønsker at forære sine 2 ejendomme til FDV 

med det formål at hjælpe krigsveteraner. Den ene bygning i Hou bor personen selv på. DL fra VHA 

har aflagt besøg i Hou. Næstformand, MWL, lægger op til en drøftelse med FB bl.a. omhandlende, 

hvad bygningerne kan bruges til og hvad FDV vurderer, det aktuelle behov er. Bestyrelsen bakker 

op om, at MWL aflægger personen et besøg i Hou og drøfter muligheder for evt. overtagelse af de 

to ejendomme nærmere.  

7. Diskussion af antal og placering af Veteranhjem i Danmark – herunder evt. med et andet 

indhold?  

FDV oplever med jævne mellemrum at blive spurgt til etablering af flere veteranhjem. Konkret er 

FDV indenfor det sidste ½ år blevet kontaktet vedr. veteranhjem på Vest- eller Sydsjælland, 

udvidelse eller endnu et VH i København og et VH i Vestjylland. På samtlige workshops i 

februar/marts 2020 om evaluering af Veteranområdet (ca. 10 stk.) oplevede FDV andre aktører 

italesætte et behov i såvel Vest- og Sydsjælland som endnu et i Kbh. Hvad er FDV´s holdning? 

Afventer vi forespørgsler fra departementet eller har vi selv ambitioner om flere veteranhjem – evt. 

med andet indhold, f.eks. et specialiseret botilbud? FB er enige om, at primært markedet skal styre 

FDV´s udvikling og antal hjem. FMD: 

1. Vil vi indgå i en dialog om at lave et specialiseret botilbud? FB: Ja! 

2. Skal vi proaktivt indgå i dialog med eventuelle henvendere om flere VH? VETC ser et evt. 

behov i midt region Sjælland. FB: Ja! 

 



 

3. FB beder MWL indgå i en kort og konkret dialog med personen i Hou, der ønsker at forære 

FDV to bygninger, og undersøge om personen kan acceptere, at FDV evt. vil sælge den 

ene bygning og dermed kun benytte en bygning.   

 

8. Orientering fra sidste Formandskollegiemøde  

Lokalforeningsbestyrelser og daglige ledere giver ind imellem udtryk for, at de er usikre på 

rammerne for deres arbejde og samarbejde – hvem bestemmer hvad? Det fører indimellem til 

usikkerhed og mindre eller større konflikter. LFB giver udtryk for et ønske om mere tydelighed 

omkring, hvor de har indflydelse og hvor de ikke har. Vi valgte derfor på et Formandskollegiemøde 

den 15. juni at bringe dette på dagsordenen. Vi arbejdede med eksempler og drøftelser, så vi 

gennem dialog med hinanden blev klogere på områderne. Dette medførte nogle punkter under 

de 5 områder, som LFB er helt eller delvist ansvarlige for, som blev nedskrevet i ”Uddybning af 

lokalbestyrelsernes ansvarsområder”. Peter Suarez og Bo Lundgreen fortæller om dagen, og giver 

udtryk for, at det var en god og udbytterig dag. FMD deltog i første del af mødet.  

9. Tilføjelse til dokumentet ”Arbejds- og ansvarsfordeling samt beskrivelser af roller og 

skillelinjer mellem Sekretariatet, Daglige Ledere og Lokalforeninger”  

Formanden berettede, at VHK’s LFB ifm. med den snak, han havde haft med dem, om hvor 

ledelsen af de frivillige ligger, havde ønsket en forklaring på, hvorfor det forholder sig som illustreret i 

diagrammet tilknyttet dokumentet ”FDV, Arbejds- og ansvarsfordeling samt beskrivelser af roller og 

skillelinjer mellem Sekretariatet, Daglige Ledere og Lokalforeninger”. For at imødekomme VHK’s 

LFB’s ønske og samtidig beskrive lidt mere konkret, hvordan Fondsbestyrelsen ønsker det praktiske 

samarbejde mellem DL og LFB bør foregå i det daglige ude på hjemmene, har SC og FMD 

påbegyndt et dokument, som – når det er endelig besluttet af Fondsbestyrelsen – vil blive 

indarbejdet i dokumentet ”FDV, Arbejds- og ansvarsfordeling samt beskrivelser af roller og skillelinjer 

mellem Sekretariatet, Daglige Ledere og Lokalforeninger”.   

Det blev besluttet, at FMD og SC vender tilbage med et oplæg, som bestyrelsen bedes nærlæse 

og forholde sig til umiddelbart efter modtagelsen, således, at dokumentets tekst kan besluttes via 

mail snarest muligt. Når teksten er besluttet af Fondsbestyrelsen vil den blive sendt til 

Formandskollegiet til orientering og implementering i det daglige, ligesom teksten vil blive 

indarbejdet i dokumentet ”FDV, Arbejds- og ansvarsfordeling samt beskrivelser af roller og skillelinjer 

mellem Sekretariatet, Daglige Ledere og Lokalforeninger” i en revideret udgave af dette. , ligesom 

teksten vil blive indarbejdet i dokumentet ”FDV, Arbejds- og ansvarsfordeling samt beskrivelser af 

roller og skillelinjer mellem Sekretariatet, Daglige Ledere og Lokalforeninger” i en revideret udgave 

af dette. Det er håbet, at denne uddybning af, hvordan samarbejdet bør udleves i det daglige på 

hjemmene og hvordan arbejdet på frivilligområdet kan udføres i det daglige, vil imødekomme en 

del af VHK’s LFB’s indvendinger på området samtidig med, at det stadig fastholdes, at overordnet 

ledelse og ansvar ligger hos Fondsbestyrelsen, men at parterne skal samarbejde med det 

overordnede fælles mål om at yde støtte, hjælp og anerkendelse til veteranerne og deres 

pårørende. 

10. Opfølgning på VHK  

FMD fik den opgave fra FB på sidste FB-møde den 26. marts at kontakte VHK´s LFB mhp. at afklare, 

om LFB ville følge FB´s beslutninger, som angivet i VHK´s referat af 9. marts 2020. FMD afholdt møde 

og LFB tilkendegav, at de ville følge FB´s beslutninger.  

VHK´s LFB følte sig dog uretfærdigt behandlet. FMD accepterer, at han godt kunne have ringet til 

lokalformanden, før det havde ført til et møde og på den måde måske forårsaget en mildere 



 

reaktion fra FB. VHK´s LFB anfægter, at der ikke står noget om ledelse af de frivillige i ”FDV, Arbejds- 

og ansvarsfordeling samt beskrivelser af roller og skillelinjer mellem Sekretariatet, Daglige Ledere og 

Lokalforeninger”. Derfor punkt 9 på dagsordenen. 

11. Drøftelse af standardvedtægternes §8 stk. 9.  

Den i punkt 10 beskrevne proces fik FMD til at tænke over, hvad der egentligt skal til for at FB 

afsætter en LFB, hvilket FB ifølge standardvedtægterne kan vælge at gøre.  

FMD lagde stor vægt på, at vi skal gøre meget for ikke at bringe Fonden i den situation, hvor det 

kan være nødvendigt, men at eftersom det ikke kan afvises, at det en dag kan være nødvendigt, 

så ønskede FMD en generel diskussion i FB af dette emne: Hvad skal der til for at vi kan/skal/bør 

afsætte en lokalforeningsbestyrelse?  

Standardvedtægterne siger:  

§1. Stk. 3 Foreningen er juridisk og skattemæssigt en lokalafdeling til Fonden Danske Veteranhjem og er 

underlagt fondens bestyrelses beslutninger.   

 §2. Stk. 1……. Foreningen fungerer som en del af Fonden Danske Veteranhjem og arbejder under ansvar 

overfor dennes bestyrelse.  

§2. Stk. 6… arbejde for, at Veteranhjem X bliver et uformelt møde- være og opholdssted for alle veteraner og 

deres pårørende, idet der i denne forbindelse skal lægges vægt på løbende at udvikle de bedst mulige 

fysiske rammer for ro, hygge, kammeratstøtte, fortsat kammeratskab, aktiviteter og sammenhold for 

veteranerne og deres pårørende, således at disse målgruppers ønsker og behov opfyldes bedst muligt.  

§8. Stk. 9. Foreningens arbejde udføres i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem og veteranhjemmets 

daglige leder. Hvis bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem skønner, at foreningens bestyrelse ikke lever op 

til foreningens vedtægt eller gennem sine handlinger bringer Veteranhjem X i miskredit i offentligheden, skal 

bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem indlede en dialog med foreningens bestyrelse med henblik på at 

løse problemerne. Hvis ikke dette lykkes, kan bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem afsætte foreningens 

bestyrelse og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse på dagsordenen.    

Hvad skal der til, for at FB kan skønne, at LFB ikke lever op til foreningens vedtægt eller gennem sine 

handlinger bringer et hjem i miskredit i offentligheden? Hvad skal der til for, at FB beslutter at 

afsætte LFB? Hvordan vil FB i praksis lave en afsætning og hvilke formalia er der omkring det?  

Skal FB tilbyde at enkeltmedlemmer kan trække sig fra LFB og derved undgå at blive afsat?  

Der er beskrevet 3 situationer i standardvedtægterne: 1) hvis LFB ikke vil følge FB´s beslutninger, 2) 

hvis LFB ikke lever op til sin vedtægt, 3) hvis FB skønner, at LFB gennem sine handlinger bringer 

hjemmet i miskredit i offentligheden.  

FB drøftede de 3 situationer og konkluderede, at FB vil gøre meget for at undgå at komme i en 

situation, hvor det skønnes nødvendigt at afsætte en LFB. Det må være allersidste udvej.  

 

 

 



 

FB finder det vigtigt, at samarbejdet fungerer mellem LFB og DL og bemyndigede derfor SC til at 

inddrage et eksternt konsulentfirma til at belyse eventuelle samarbejdsproblemer mellem LFB og DL, 

hvis SC finder det nødvendigt.  

12. Oversigt over samt diskussion af Fondens samlede (herunder lokalforeningernes) eksternt 

rettede kommunikationsplatforme. 

Udsættes til næste FB-møde! 

 

13. Hvordan oplever vores beboere, brugere og frivillige deres relation til vores hjem og de 

mennesker de møder i den forbindelse?  

FB har en kort drøftelse af punktet. Det er et mål, at beboere, brugere og frivillige oplever 

relationen til veteranhjemmene og de tilknyttede mennesker positivt udviklende. Jannik fra VETC 

foreslår, at SC kontakter Søren Bo Andersen, der er chef for Videnscentret på VETC. FB har et stærkt 

ønske om at vide, hvordan vores beboere, brugere og frivillige oplever deres tid på hjemmet, 

hvorfor Fondsbestyrelsen bad SC komme med et konkret oplæg til, hvordan vi bedst kan få den 

viden.  

14. Afholdelse af gen-indvielse af VHM og FDV´s 10-års jubilæum – samlet eller som 2 

arrangementer?  

Bygherrerådgiver Kuben Management har meddelt, at VHM står helt færdig den 1/10 2020. FB 

beslutter, at VHM´s gen-indvielse og FDV´s 10-års jubilæum planlægges som 2 særskilte 

arrangementer, og jubilæet meget gerne ifm. VHA´s 10-års jubilæum den 29/11 2020, hvor 

Statsministeren har meldt sit besøg.  

15. Evt. samt næste bestyrelsesmøde  

Eftersom den foreslåede dato 8. september 2020 ikke er optimal, rykkes næste FB-møde til 9. 

september 2020 kl. 10 – 15 på VHK. Der er også FB-møde den 25. november, hvilket afholdes som 

Skypemøde kl. 9 – 12.  

 

 
 

 

/Referent Dorte Skov-Jespersen 


