
 

Fonden Danske Veteranhjem, Skydebanevej 12 A, 9000 Aalborg 

 

Den 07-01-2020. 

Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

Tilstede: Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Henrik Holmkvist, Karsten Hansen Petersen, Jimmi 

Povlsen, Henrik Fenneberg, + Dagligleder Claus Andersen. 

Fravær: Jesper Eriksen. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af sidste referat 

3. Aktiviteter på sociale medier herunder censur. 

4. Brugermøder på Veteranhjem Aalborg. 

5. Kommende generalforsamling herunder valgperioder. 

6. Egenbetaling til aktiviteter på VHA. 

7. Årshjul 2020. 

8. Projekt shelters. 

9. Frydenborg lejr 2020 – feriesommerlejr. 

10. Drøftelse om ændring af navn. 

11. Næste møde i lokalbestyrelsen. 

12. eventuelt. 

 

 

Ad.1.  Dagsorden for mødet er godkendt.   

Ad.2.  Referatet godkendes og opfølgningspunkter tages på dagens møde. 

Ad. 3. Vi fastholder den gode tone på de sociale medier med det formål, som er beskrevet i 

tidligere referat samt i gruppen på FB. Det er ikke altid at administratorer, herunder 

medlemmer af lokalbestyrelsen, kan svare på spørgsmål fra medlemmer i gruppen med det 

samme. Svartid kan derfor forekomme, men det er altid muligt at kontakte lokalbestyrelsen 

eller daglig leder direkte for en snak, drøftelse eller rundvisning på Veteranhjemmet. Vi 

opfordrer alle til at kontakte lokalbestyrelsesmedlemmerne eller den daglige leder, i stedet 

for at komme med ”sure opstød” på de sociale medier – det gavner ikke veteranhjemmet 

eller dets brugere. 

 Som udgangspunkt går vi ikke ind for en censur, men forbeholder os retten til at lukke ned 

for usaglige debatter, som skader den gode tone. Vi modererer og faciliterer gruppen bedst 

muligt, så det i bredeste forstand kommer til gavn for alle brugere (veteraner og pårørende). 



 

Fonden Danske Veteranhjem, Skydebanevej 12 A, 9000 Aalborg 

Ad. 4. Det er besluttet at næste brugermøde bliver d. 5. februar kl. 18:00. Brugermødet faciliteres 

af lokalbestyrelsen og den daglige leder, og der vil også være mulighed for fællesspisning 

uden egenbetaling. Herefter vil der være brugermøde i hvert kvartal. 

Ad. 5.  Der skal i foråret være generalforsamling, hvor alle som er medlem af veteranhjemmet kan 

deltage. Der indkaldes til generalforsamlingen jf. vedtægterne. På mødet i februar fastsættes 

dato herfor. 

 Det er muligt at stille op til lokalbestyrelsen som medlem eller suppleant, hvis man vil være 

med til at gøre en særlig god indsats for veteranhjemmet. 3 pladser er på valg/genvalg. 

Henrik Fenneberg, Jimmi Povlsen og Jesper Eriksen er valgt for en 1. årig periode. 

Ad. 6.  Der er forslag til en egenbetaling ved tilmelding til særlige arrangementer på 20 kr. pr. 

person, således det forpligter at deltage ved tilmeldinger og at der kommer lidt økonomi til 

andre arrangementer.  Forslaget er enstemmigt vedtaget med start 2020. 

Ad. 7.  Årshjul udsættes til næste gang. Der hænges en midlertidig plan op på tavlen på VHA. og der 

kan fortsat gives ønsker og gode ideer til Claus. Årshjulet præsenteres på kommende 

brugermøde, hvor der også vil være lejlighed til tilpasninger inden endelig godkendelse. 

Ad. 8.  Projekt shelters. Vi har modtaget donation til at få bygget 2 shelters, som placeres i haven. 

Der er arkitekt på tegningerne og Tech college tømmerafdeling bygger og sætter dem op. Vi 

påregner de vil være klar inden sommerferien. Karsten og Claus er med i styregruppen. 

Ad. 9. Frydenborg lejr – sommerlejr 2020. Fonden Danske Veteranhjem (Veteranhjem Trekanten) 

er arrangør af Frydenborg sommerlejr og vil gerne have frivillig hjælp til gennemførslen. Er 

der frivillige og/eller medlemmer af lokalbestyrelsen som vil hjælpe til, kan de kontakte 

daglig leder. 

Ad. 10.  Der har været forslag til, at Veteranhjem Aalborg ændrer navn til Veteranhjem Nordjylland. 

Da der skal laves nye foldere for de 5 veteranhjem, skal det besluttes på VHA og godkendes 

på Fonds bestyrelsesmødet d. 20. januar, inden folderne går i trykken. Lokalbestyrelsen 

drøftede forslaget, og mener det vil give mening med denne navneændring, da vi er et tilbud 

for hele Nordjylland. Det kan godt være misvisende med det nuværende navn. Det besluttes, 

at vi ikke forhaster en navneændring og får det drøftet på et brugermøde senere på året.  

 

Ad. 11. Næste møde i lokal foreningsbestyrelsen på VHA er fastsat til d. 11-02-2020 kl. 19:00. 

 

Referent Claus Andersen. 

 


