
Hermed indkaldes til Bestyrelsesmøde mandag d. 11/9  2017, kl. 15.00 på 
Soldaterhjemmet Dannevirke 

Afbud fra Jens Odgaard 

Dagsorden: 

1. Velkomst. Ny sammensætning af bestyrelsen. 

Efter Prebens død indtræder Benny Madsen i bestyrelsen. Samtidig rykkes 

John Lassen frem som 1. Suppleant. Vi har ingen 2. Suppleant men regner 

med vi kan klare det frem til generalforsamlingen.  

2. Gennemgang og godkendelse af referat. 

Referat godkendt. 

3. Nyt fra fonden Danske veteranhjem. 

Bestyrelsesformand og Daglig leder har været til Formandsseminar i 

København torsdag d. 7-9-2017. Der var indlæg fra DIF. Der komm en 

invitation fraVeterancenteret til noget der hedder Viden om Veteraner der 

foregår i Horsens d. 10-10-2017. Firma har tilbudt at lave reklamefilm mod 

at sælge reklamer i den.Fonden vil købe forestillingen I Afghanistan skyder 

de med Vandpistoler og invitere alle til at se den gratis. Der kunne stilles 

spørgsmål til Fondens Bestyrelsesformand. Der blev opfordret til bedre 

sammenarbejde hjemmene imellem. 

4. Nyt fra VHO og de andre veteranhjem. 

Det går godt på alle hjem. VHM har efter overbelægning ingen boende i 

øjeblikket. I Ålborg og på VHK har de et par stykker boende og VHK har 

lavet et rigtig flot haveprojekt med Shelter og bålplads.   

5. Økonomi. 

Ingen kommentarer til økonomien. Der skal til at laves budget for det 

kommende år. 

6. Nyt fra byggemøde. Herunder afsluttende drøftelse på ”kælder-gate” 

Kælderen er sparet væk, da byggeprojektet er blevet 32% for dyrt. Der ytres 

stor utilfredshed fra Bestyrelsen over at der ikke kommer et motionsrum. 

Tillige forstår Bestyrelsen ikke at Bestyrelsesformanden informerer OGI om 



at der ikke kommer en kælder før Bestyrelsen bliver underrettet. Bestyrelsen 

ytrede stor utilfredshed med at Bestyrelsesformanden ikke har holdt denne 

ajour med hvad der skete fordi han havde fået påbud fra Byggeudvalgets 

formand om at han ikke måtte fortælle noget. Dette er uacceptabelt, da 

ingen kan pålægge at en siddende Bestyrelse ikke må underrettes. 

Bestyrelsesformanden bekræftede at dette ikke kom til at ske igen. Der var 

desuden stor utilfredshed med at man fra Arkitektfirmaets side ikke på et 

tidligere tidspunkt kunne forudse denne voldsomme overskridelse af 

budgettet, da de som professionel burde kende til konjekturen i 

byggebranchen.  

Der vil blive arbejdet på at skaffe midler til et motionsrum på anden måde. 

Man håber på at lejemålet hos OGI fortsætter for så kan der trænes der. 

7. Planlagte og afholdte aktiviteter. 

Der blev afholdt 1. spadestik d. 31-8-2017 med mange besøgende. 

Flagdag afholdt med succes d. 5-9-2017 

Der har været træklatring; virksomhedsbesøg på Tincade; Åben hede; OB 

kampe og så kommer der d. 16-9-2017 en tur til Egeskov Slot. Der har 

været en tur til forestillingen Nature Wild og der har været Økonomisk 

vejledning fra en rådgiver i Sydbank, samt cafemøder i haven henover 

sommeren. 

8. Evt. 

Peter følger op på førstehjælpskursus med hjertestarter. 

Der skal samles 20 donationer ind af minimum kr. 200 for at bibeholde 

tilskud fra Tips og lottomidlerne. 

  

 


