
 

Den 25. oktober 2022 

Til Bestyrelsen i Veteranhjem Trekantsområdet. 

Emne: Bestyrelse møde i VHT torsdag den 25. oktober 2022 kl. 17:00 

Sted: Veteran hjemmet Ansgarvej 4 7000 Fredericia. 

 

Deltagere: Bjarne Andresen (BA), Jørgen Skjold Jensen (JS), Steen ”Sammy” Samuelsen 
(SAMMY), Brian Bøgholm Rask Sønderborg (BS), Jan Ømand (JØ) DL Lene 
Fibæk-Jensen (LJ), John Martin Christiansen (JMC), Martin Sørensen (MS) 
(SUPL), Inger Nielsen (IN) (SUPL) 

Afbud:  Andy Kruse Bruun Christensen (KBC),  

 

Pkt.   REFERAT 

1 Velkomst  BA byder velkommen 

2 Godkendelse af 
Dagsorden 

Ingen bemærkninger 

3 

 

 

Godkendelse af referat 
fra sidste  

Sammy. Der må ikke være fremhævninger, og så er der problemer 
med punktum og kommaer. 

4 Orientering fra 
Formanden 

BA- der har ikke været formands kollega møde siden sidst. 

Oplysnig ang. Jule lotteri, der er fuld gang i det, der bliver skudt 
15000 kr. ind. Der bliver lavet 6000 stk. loder er bliver snakket om 
vagter på ca. 3 timer varighed i dagtimer fra kl. 15 til 18 og 2X2 
timer i weekenderne. Fra kl. 10 til 14 
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Orientering fra 
sekretæren 

 

 

Ingen post 

Hjemmeside bliver der stadigvæk arbejdet på.  

Oplæg ang. Facebook som er sendt ud til bestyrelsen 

Der bliver kigget på ang. nyheder Chris vil lave et oplæg 
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Orientering fra 
Bestyrelsen 

 

 Næstformanden. Vil gerne have der komme besked i god tid 
hvis det er noget han skal deltage i 

 



 

 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Chris. Vil gerne have der er planlagt ting i rigtig god tid 
IN. VITO er ved at have program klar for foråret 2023. 
BA. Mødedatoer sendes ud med næste referat for 2023 
 

 Oplæring af nye værter. 
Lige i øjeblikket er det Frank og Jørgen der har opgaven og 
lære nye værter op, og lige i øjeblikket er der to på vej. 
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Nyt fra 

 

 Forretningsudvalget (FU) Ingen ting 
 

 Andre udvalg. 
 

 Indretningsudvalget: Der er blevet bestilt nye sofaer og 
border 

 
 Shelter: Solanlæg bliver der forsat arbejdet på, skulle gerne 

komme op om 14 dage. Der bliver arbejdet weekend  den 28 
til 30 september. MS. får til opgave og kigge på bål sted ang. 
riste 

 
 LJ- Har talt med firma ang. De vindmøller der skal sættes op 

ude ved vores shelter, hvor LJ fik en lang snak i forhold til at 
beskytte vores veteraner der kommer i shelter. P4 vil tage der 
ud for at lave nogle optagelser med en drone. Sammy tager 
en snak med P4. 
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Orientering fra Daglige 
Leder 

 

 

 Nyt fra huset. Der er rigtig godt fremmøde når vi har åben. 
 Der er pt. 3 bebor. 
 Vito er der godt gang i, og der er afsat midler til at lave 

arrangementer. 
 Jul og nytår er der ikke nogle værter, hvad gør vi her. Evt. 

med Aarhus veteranhjem både jule og nytår. BA og LJ 
kontakter Aarhus. 

 LJ har travlt PT. 
 

 Besættelse af vagter. Der godt ud og nu hvor der kommer to 
mere så begynder det at hjælpe. 

 
 Behov for støtte fra bestyrelsen m.fl. til aktivister 

 
 Referater 
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Aktiviteter 

 

 
 Der har været gokart siden sidst, hvor der var en pæn 

deltagelse 



 Kvindelige veteraner har været her, hvor der også var mænd 
der deltog i mødet. 
 

 Aktiviteter frem ad rettet. 
 

 Morten aften er der styr på. 
 

 Der bliver lavet juleklip de 4 søndag i advent  
 

 Nytårskoncert til januar, BA undersøger muligheder. 
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Økonomi 

 

BA- Fredericia kommune har afsat 200.000 kr. til VHT pr. år de 
næste 3 år. Der skal arbejdes på, at der laves planer på hvad vi bruger 
de penge på i forhold til aktivister. I januar skal vi sætte os ned og får 
lavet aktivister listes samt budget. 

VHT- har fået en donation på 4000 kr. fra vores Odd Fellow Loge 87 
Irene. 

Husk stadigvæk og have øje på strøm og varme på VHT 

11 Indkomme forslag/ 
øvrige punker til 
beslutning 

 

12 Dato for næste bestyrelse 
møde 

Næste bestyrelse møde er 16. januar 2023 
BS. Sørger for mad 

13 EVT. Sammy- Juleuddeling 50 stk. poser fra frimuren bliver fordelt til 
veteranhjemmene. 

Sammy tager ud for at holde foredrag om veteranhjem. 

Jørgen tager på kursus med veteranstøtten ang. Veterancafe. 

 

 

           

Brian Bøgholm Rask Sønderborg (BS) 

Referent 


