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Referat fra bestyrelsesmøde på Aalborg Veteranhjem d. 02-10-2017 

Tilstede. Kenneth Jakobsen, Jesper Hansen, Gert Svendsen, Ervin Krogshave, John Quist og daglig leder 

Stig Jensen. 

1. Nyt fra fonden: 
 Referat fra sidste fondsmøde blev gennemgået og taget til efterretning. 
Arrangementet med Lars Hedegaard blev drøftet og man savnede en tilbagemelding om man 
fremtidig bør afholde den slags møder på hjemmene. 
Gert og Stig deltager i møde i Horsens om veteraner og endvidere i arrangementet om Facebook. 

2. Økonomi. Planlægning af næste års budget:  
Der blev besluttet at lave et budget for 2018 på linje med det fra 2017 da det har været passende 
for hjemmet.  Dog med en stigning da der ikke er sikkerhed for regimentet i gen låner hjemmet 
busser. Det blev endvidere konstateret at der til den planlagte tur til Normandiet var indkommet 
en del donationer. 

3. Dagligleder orienterer om hverdagen: 
Måneden har været en af de bedst besøgte i husets historie. Der havde i månedens løb været en 
del til og fra flytninger. Der bor i dag 5 personer på hjemmet. 

4. Opfølgning på afholdte arrangementer. Fordeling af ansvar i forbindelse med kommende 
arrangementer resten af året. Pårørendedage, hjemmets fødselsdag, julearrangementer og start 
på planlægning af tur til Normandiet: 
 Vi have i september 2 store arrangementer flagdag og besøg i Randers Regnskov. Begge 
arrangementer forløb fint og havde god tilslutning. De mindre arrangementer havde også en fin 
opbakning. 
Fremtidige arrangementer: 25-10 fæles spisning Stig,  26-10 familie / pårørende dag Jesper, 08-11 
fællesspisning Stig, 23-11 familie / pårørende dag Ervin, 25-11 husets fødselsdag Gert og 
julearrangement der afholdes i samarbejde med støtteforeningen, dato senere. 
Der blev nedsat et udvalg til planlægning at turen til Normandiet Kenneth, John og Gert. 

5. Fonden fastholder vi bygger på frivillige, hvad gør vi eller hvad gør vi ikke: 
Da huset fungerer fint på måden det kører på nu besluttedes det at se tiden an og afvente hvad 
fonden forventer sig af de frivillige. 

6. Bordet rundt: 
Meget vendt intet besluttet. 

7. Næste møde: 
07-11 på hjemmet. 
 
Referent 
Gert Jensen 
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