
Beslutningsreferat af møde i Formandskollegiet, FDV, 11. december 2019 

Mødet blev afholdt på Veteranhjem Aalborg. 

 

Tilstede:  

Dorte Skov Jespersen, Sekretariatschef. 

Anne Norderud & Niklas Funch/ VHK 

Per Frederiksen og Claus Andersen/ VHA 

Peter Suarez og Tanja Therkelsen/ VHM 

Hannah Ussing/ VHO 

Bo Lundgreen og Lene Fibæk-Jensen/ VHT 

 

Afbud: 

Caroline Nielsen / VHO 

 

Referent: Lene Fibæk-Jensen – det besluttes alene at udfærdige beslutningsreferat. 

 

Dagsorden: 

1)  Kort runde om, hvordan det går rundt omkring. 

2) Oplæg fra lokalformændene suppleret af de daglige ledere vedr. deres arbejde med 
lokalbestyrelserne vedr. foreningernes mål og ønsker med henblik på sparring. Det er ikke vigtigt, 
at I er færdige med arbejdet, understreger sekretariatschefen (SC). Det vigtige er, at I går herfra med 
inspiration til at komme videre i Jeres arbejde med henblik at få lavet et materiale om foreningernes 
mål og ønsker på kort og lang sigt, som SC kan præsentere på næste møde i Fondsbestyrelsen. Der 
er deadline for et oplæg om dette til SC den 6/1 2020.   

3) Evt. 

 

Ad 1: 

Runde med nyt fra de enkelte hjem, hvor det bliver tydeligt, at der skal arbejdes på at støtte endnu 
mere op om de enkelte lokalbestyrelser. Formandsrepræsentanterne i Fondsbestyrelsen vil yde en 
særlig indsats. Alle er enige om, at det er vigtigt, at lokalbestyrelsesmedlemmerne påtager sig 
ansvar over de opgaver, der ligger i lokalbestyrelsens arbejde.  



Det udtrykkes, at det er godt at lære hinanden og veteranhjemmene at kende, således at det er trygt 
at sende veteraner videre til de andres hjem, hvilket er vurderingen, at det er nu.  

VHK orienterer om, at Anne Norderud er valgt som ny lokalformand. Man har konstitueret sig med 
Merete Ladevig som ny næstformand for lokalafdelingen for VHK.  

Fondsbestyrelsen har i samarbejde med Sekretariatet planlagt en konference for alle 
lokalbestyrelserne og de daglige ledere den 7. juni 2020, som SC indkalder til.  

 

Ad 2: 

Drøftelse og gensidig orientering og inspiration.  

Bo Lundgreen sender link til alle vedr. Center for frivilligt socialt arbejdes kurser mm. 

Vigtigt at alle lokalbestyrelserne fremsender et bidrag til SC/Fondens bestyrelse omkring mål og 
ønsker for at få indflydelse. Deadline er 6. januar 2020. 

 

Ad 3) 

Beslutning om, at der så vidt muligt skal indgå et indlæg om Frydenborglejren i Fondens 10 års 
jubilæumskatalog. SC understreget reminder om at lokalbestyrelserne sender nogle linjer, som de 
gerne vil fremstå med i jubilæumskataloget under deres respektive veteranhjem, som hver får 2 
sider i magasinet. Det er ikke vigtigt med formuleringen, da der er en tekstforfatter til hjælp. 
Deadline er overskredet, så hurtigst muligt!  

Frydenborglejren har også 10-års jubilæum 2020. Afvikles uge 27 – Bo opfordrer til at daglige 
ledere, lokalbestyrelser og andre samarbejdspartnere kigger forbi om onsdagen. Første 
planlægningsmøde afvikles 4. februar 2020 kl. 10, hvor det forventes at alle veteranhjemmene 
sender en repræsentant.  

SC sender 4 datoer for møder i Formandskollegiet 2020. Det aftales at afvikle 2 møder som hele 
dage, hvor lokalformænd og daglige ledere mødes med SC, forslag: 18/3 + 16/9, begge dage kl. 10 - 
15. Derudover planlægges 2 møder som skype, forslag: 27/5 + 18/11, begge dage kl. 10 - 12.  

 

 

 

 

 


