
Referat af møde i formandskollegiet 9. januar 2019 

Deltagere: Nicklas Funch, Per Rasmussen, Hannah Ussing, Michael Sandberg, Steffen Zachariassen, Peter 
Suarez, Stig Jensen, Dorte Skov-Jespersen og Lone Pawelczyk. 
Afbud fra Gert Jensen og Bo Lundgreen 
 
DS byder velkommen og orienterer omkring VHM. Nicklas fungerer som daglig leder på VHM 2-3 dage 
ugentligt, indtil der er fundet en ny til stillingen. Fokus på ro og konsolidering og udvikling af fællesskab de 
næste måneder. 
 
Nyt fra Veteranhjemmene: 
 
VHA: Pt. 2 beboere. Gert Jensen har informeret DS om, at han trækker sig fra posten som 
veteranhjemmenes repræsentant i Fondsbestyrelsen, da han ikke er enig i FDV´s retningslinjer og VETC´s 
rolle ift. FDV. Den lokale bestyrelse forventes at trække sig ved generalforsamling. DL oplever ro i huset i 
dagligdagen. 
 
Generel snak omkring VETC ift. FDV:  
Frustrationer fra brugerne går på økonomi ift. aktiviteter. VETC er en meget vigtig samarbejdspartner både 
ift. brugere og midler til aktiviteter, drift samt aflønning af FDV´s ansatte, og FDV har en detaljeret 
afrapporteringspligt ift. alle tilskud fra VETC. Dette er dog på ingen måde ensbetydende med at FDV er 
underlagt VETC eller agerer på vegne af VETC. DL oplever stor forskel lokalt ift. støtte fra VETC i konkrete 
situationer.  
 
 
VHO: Fortsat fokus på byggeri og færdiggørelse af huset indvendigt. DL har information omkring 3 
veteraner, der ønsker at flytte ind, når huset står klart. Frivillige udviser stort engagement. Nyt 
”byggeudvalg” nedsættes med fokus på Dannevirke. 
 
VHK: DL er i Aarhus 2-3 dage ugentligt, formand samt frivillige/bestyrelsen er på VHK og varetager de 
daglige opgaver i DL´s fravær. Pt. 5 beboere, dog har man måtte bortvise 2 beboere pga. misbrug. Ro og 
god stemning i huset. Der er nedsat en fundraising arbejdsgruppe, som er i gang med arbejdet med at 
skaffe donationer. Arbejdsgruppe nedsat mht. VHK´s fremtidige placering. Venligbolig-byggeriet er i gang 
ved VHK, hvilket medfører en del støj. Der er flere tunge sager pt. med stort træk på frivillige og brugere, 
men fokus på at passe på hinanden. 
 
VHM: Hård periode ved jul og nytår pga. situationen i huset, men alle er kommet godt i gennem ved fælles 
hjælp. Formand udtrykker, at der er ro og god stemning i huset og er glad for opbakningen fra FDV, DL VHK 
og bestyrelse. Der er afholdt bestyrelsesmøde samt frivilligmøde med stor opbakning. Der er behov for ro 
og struktur, og formand og DL VHK samarbejder tæt omkring dette. Veterankoordinatoren i Aarhus er 
meget engageret, men der er behov for koordinering og struktur ift. opgaver vedr. brugere/beboere. Ift. 
byggeriet på VHM er der et godt engagement fra brugere/frivillige og de føler sig hørt i processen.  
 
VHT: Pt. 3 beboere. En turbulent periode i oktober/november med kritik af VHT, DL og bestyrelse har givet 
anledning til refleksion. DL glad for opbakning/sparring fra DS samt øvrige DL. Der afholdes 
informationsaften 30/1 for at informere omkring VHT´s arbejde og synliggøre VHT i lokalområdet ligesom 
der opfordres til spørgsmål fra deltagere. Fortsat fokus på de fysiske rammer og opgradering heraf. Der er 
afholdt gode aktiviteter henover december på VHT med god tilslutning. 
 



Generel snak omkring VHT´s udfordringer den seneste tid. Ry omkring accept af misbrug er meget svært at 
få rettet op, der skal tid til og vedvarende fokus på de gode historier, så det er disse, der træder i 
forgrunden. Det kan være svært at håndtere de to forskellige grupper af beboere/brugere 
(udfordrede/velfungerende), men det er meget vigtigt med tydelighed ift. misbrug. Veteranhjemmene er et 
fristed for alle – ikke et sted for enkelte individer, der skal være fokus på helheden.  
 
Fundraising: 
Fundraising til aktiviteter er en lokal opgave, de enkelte lokalbestyrelser er ansvarlige herfor, men et tæt 
samarbejde med DL er ønskværdigt.  
DS opfordrer til at hjemmene sender en liste over virksomheder/organisationer, som kunne være mulige 
donorer samt en liste over hjemmenes fysiske mangler/ønsker til videregivelse til Fondsbestyrelsen mhp. 
mulighed for at åbne døre via bestyrelsesmedlemmernes netværk. 
 
Flg. forslag/tiltag blev nævnt ifb. Brainstorm omkring fundraising: 

 Landsdækkende lotteri/salg af lodsedler med stor hovedgevinst 
 Lokale lotterier 
 Salg af vand med logo  
 PFA Hjertesag  
 Reklame via logo i større virksomheders landsdækkende reklameblokke 
 Steffen har tidligere udarbejdet en liste over virksomheder, som kunne være mulige donorer. 

Videregives til DS. 
 Center for frivilligt socialt arbejde – kurser i fundraising 
 Logo fra donorer på hjemmeside – FDV logo på donorers hjemmeside 
 

Vigtigt at holde fokus på, at lokalt indsamlede midler også anvendes lokalt både ift. brugere og donorer.  
Det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at andre aktørers arbejde med f.eks. rabatordninger ikke 
tager fokus fra vores arbejde med at indsamle donationer. 
 
Rusmiddelpolitik: 
FDV´s rusmiddelpolitik er implementeret på hjemmene, og der har været spørgsmål omkring test af 
beboere (urinprøve/narkotest). Vigtigt at huske at træde varsomt og at vi først og fremmest skal tage 
dialogen! Kan det have en signalværdi, at der er mulighed for test?  
 
Kurser for frivillige 2019: 
Førstehjælpskurser opstartet i 2018 fortsætter – 3 kurser planlægges til afholdelse i 2019 fordelt på 
hjemmene. DS er i gang med planlægning af konflikthåndteringskurser og informerer omkring dette, når alt 
er på plads. Evt. Low Arrousal kurser også. 
 
Tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan: 
DS afventer tilbud fra Lars Storr, Kuben Management, vedr. plan for bygningsvedligehold. 
 
Tøj m/logo: 
Formand VHO fremviser forskelligt tøj. Flere hjem har allerede tøj med lokalt logo/navn, hvorfor der ikke er 
opbakning til yderligere. 
 
Repræsentant til Fondsbestyrelse: 
Formænd informeret om at vælge repræsentant til Fondsbestyrelsen. 
 
Næste møde i formandskollegiet fastsættes af DS hurtigst muligt. 


