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Referat af ordinært lokalbestyrelsesmøde   

møde 02 
Mandag, den 24. februar 2020 kl. 11:30  

 
Deltagere: Hannah Merete Ussing, Henning Seiding, Dorthe Boe Nielsen, Jesper Birk, 
Mette Frydenlund, Kenneth Henriksen, Carsten Myhr og Henrik Dyhr. 

 
1.  Godkendelse af referat fra konstituerende møde - møde 01 af mandag 

den 24. februar 2020.  
 

Beslutning: 
 
Godkendt. 

 
2.  Godkendelse af dagsordenen 

 
Beslutning: 
 
Godkendt. 

 
3. Frydenborg lejren i uge 27 

 
Sct. Georggilderne i Kolding stiller atter i år Frydenborg lejren ved Sdr. Stenderup, Kolding til 
rådighed for veteraner og deres familier. 
 
Sommerlejropholdet har siden 2014 med stor succes været et specifikt landsdækkende tilbud 
rettet mod især veteraner/børnefamilier. 
 
Initiativtagerne ønsker, at de 5 veteranhjem bidrager med én eller flere frivillige hele ugen eller  
minimum et par dage. Alternativt hjemmenes daglige ledere. 
Der afvikles et planlægningsmøde på Veteranhjem Trekanten torsdag den 27. februar 2020.  
 
LBF anbefaler, at bestyrelsen tilkendegiver sin opbakning til sommerferieprojektet ved, at an-
befale VHO´s frivillige at melde sig / bidrage.  
Daglig leder vil kunne give denne anbefaling på næstkommende møde med de frivillige, ons-
dag, 26.februar 2020 kl. 16:30. 

 
Beslutning: 
 
Dette tages til efterretning. 
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4. Udlån af Veteranhjem Odense til et VETC seminar 
 
Helt undtagelsesvis vil der ikke være de sædvanlige formiddagsaktiviteter i opholdsstuen og 
på 1. sal (hygge, pandekager, NADA m.m.) på onsdag den 26. februar 2020. 
Veterancentret har nemlig fået lov til at låne VHO fra kl. 09:00 til kl 16:00 for, at afholde et se-
minar for 25 af deres medarbejdere. 
 
Veterancentret er en særdeles tæt og central samarbejdspartner for VHO og ved, at invitere 
dem indenfor vil kendskabet til os og vores faciliteter kunne komme endnu flere veteraner til 
gode over hele landet. 
 
Daglig leder vil give en nærmere orientering. 
 
Beslutning: 
 
VETC seminar vil være godt for VHO så kendskabet til stedet vil blive udbredt samt, at den 
gode historie vil blive fortalt om hvor godt et sted Veteranhjem Odense er for alle veteraner, 
pårørende samt deres børn. 
 
Dette tages til efterretning. 
 
 

5. Principper og politik for anvendelse af VHO’s Facebook side 
 

Efter aftale med den tidligere bestyrelse opdaterede daglig leder for et halvt års tid siden 
VHO’s Facebook side med formålet således: 
 
”Denne side er for veteraner, deres pårørende og frivillige med tilknytning til Veteranhjem 
Odense. 
Her på siden kan du følge med i løbende aktiviteter på Veteranhjem Odense og tilbud, som 
udbydes af andre veteranaktører, f.eks. Veteranstøtten og DIF Soldaterprojekt. 
For mere info om Fonden Danske Veteranhjem og Veteranhjem Odense 
se www.veteranhjem.dk” 
 
VHO’s Facebook side har pr. dags dato 467 medlemmer og der har været ca. 100 opslag i 
den seneste måned. 
Der er til Facebook siden tilknyttet 5 administratorer - daglig leder, 3 bestyrelsesmedlemmer 
samt 1 veteran. 
 
Daglig leder har konstateret, at visse opslag ikke er i harmoni med Facebook sidens hoved-
formål og foreslår, at problematikken gøres til genstand for en drøftelse i bestyrelsen, således 
der fremadrettet kan sikres en ensartet administration af Facebook siden. 
 
 
 

http://www.veteranhjem.dk/
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Beslutning: 
 
4 administratorer er valgt: 
- Henning Seiding - Formand 
- Hannah Ussing - Daglig leder 
- Kenneth - bestyrelsesmedlem 
- Henrik Dyhr – bestyrelsesmedlem 

 
Disse udvalgte administratorer godkender alt der fremadrettet vil blive lagt op på Facebook. 
 
Dette tages til efterretning. 

 
6. Sager og forslag til behandling på næste møde ordinære møde. 

 
LBF foreslår, at den nyvalgte bestyrelse drøfter forslag, tanker og idéer om indholdet af det 
næstkommende ordinære møde, den 16. marts 2020 
 
En foreløbig oplistning kunne ex. være: 
 
- Udkast til forretningsorden for bestyrelsen 
- Udkast til håndbog for de frivillige 
- Oplæg til beplantningsplan m.m. for udearealer 
- Budgetopfølgning og status for økonomi. Hver gang på bestyrelsesmødet 
- Plan for aktiviteter m.m. i april kvartal 
- Administration. Hvordan sætter vi os op? Offentligt 
- Opfølgning fra bruger/husmøder + frivilligmøder til bestyrelsesmøder 

 
LBF foreslår, at forslag/sager til behandling på ordinære bestyrelsesmøder sendes til LBF via 
mail senest 8 dage før mødets afholdelse.  Forslag/sager ledsages af en kort dagsordenstekst 
med en indstilling/forslag til afgørelse. 
Endelig dagsorden vil blive udsendt senest 4 dage før mødet.   
 

Beslutning: 
 
Dette tages til efterretning. 

 
7. Eventuelt 

 
Ønske om en postkasse til forslag og gode ideer. 

 
Beslutning: 
 
Der vil blive sat en postkasse op indenfor. Hannah og Carsten Myhr tager sig af denne opgave 
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Referatet oplæst og godkendt. 


