
REFERAT AF VHO BESTYRELSEMØDE 16 SEP 2019. 
 

Afbud: Henrik Dyhr, Steen Møller, Jens Østergaard 
 

1. Referatet. 
Referatet fra General Forsamlingen blev godkendt alle.  

 
2. Bestyrelsens sammensætning. 

a. Caroline forsætter indtil næste ordinær Generalforsamling, bestyrelsen støtter max. 
b. Næste Generalforsamling planlægges, at blive gennemført hurtigt muligst, Hannah kikker på datoer – 

start marts. 
 

3. Færdiggørelse af referater fra Bestyrelsesmøder og Generalforsamlingen 2019, til offentliggørelse på 
hjemmesiden  
Caroline og Hannah mødes og gennemfører en revision af referaterne, som derefter lægges på 
hjemmesiden.  

 

4. Nyt fra kontoret, herunder status på budget v/Hannah 

• Der er flyttet en veteran ind. 
• En veteran har fået karantæne. 
• Besøg af Odd-Fellow logen. Gav en donation på 10.000,-, som dedikeret til Odense teater 

juleforestilling i 2019, for Veteran familier. Caroline undersøger sagen og køber x antal billetter til i 
år. 

• Aktiviteter som gennemføres baseret af budget: 
Aktiviteter via VETC budget: 
September 
Flagdag 7000,- 
 
Oktober 
Lysfest 2000,- 
 
November 
Mortens Aften 5000,- 
 
December 
Julearrangement 3000,- 
Jule Aften 3000,- 
Nytårs Aften 3000,- 
Betales via budget fra VETC (26000.-) 
 
 
Øvrige aktiviteter: 
Betales via donationer: 16.000 
September 
Egeskov Slot for familier og frivillige 6000,-, dato ændres 
Modelbyggeri – div. redskaber og maling 1000,- 
 
Oktober 
Biografbesøg for 20 personer (2x10) 3000,- 
Efterårs ZOO  4000,- 
 
November 
Bowling aften m. spisning 3000,- 
Besøg på Odense Bunkermuseum 1000,- 
Samt Ad hoc 2000,- 
 



 
December 
Juleforestilling på Odense Teater 10.000,- donation fra Odd Fellowlogen tilgår 

 

• Brug af Facebook, Hannah arbejder med sagen, så siden bliver mere VHO relevant 
 

5. Status på frivilliggruppen, ref. fra Frivilligmødet 11.09 og info om underudvalg. (Hannah/Caroline/Mette 
Der er 13 frivillige – stabile, Der skal mere styr på, derfor er der opstillet nogle team, hvor man har 
udpeget en leder men der skal hjælp til fra andre. 
Team er:  

• Team Haven,  

• Team Rengøring,  

• Team Ud af Huset,  

• Team Køkken,  

• Team Administration,  

• Team Besøg Udefra,  

• Team Pårørende og  

• Team Aktiviteter i Huset 
 
NB: De frivillige mangler at se bestyrelsen mere aktive f.eks. hverdagen. Bl.a. opslag med hvem er 
hvem. 

 
6. Aktiviteter. Igangsatte + kommende v/Hannah 

• Opfølgning på Aktionsliste  

• Walk and talk onsdag 0900 og fredag 0900  

• NADA to gang om ugen 

• Pandekagedag, fællesspisninger, filmaftener…  

• Mindfulness  

• Ride4rehab 

• Golf (Eventyr)  

• Egeskov, bowling, biograf, ZOO,  teater 

• Lars Møller: dato kommer, forventes efteråret (Michael Sandbjerg er tovholder, tjekkes) 

 
7. Hvad mangler vi på VHO? 

• Veteranernes Have:  Kenneth/Hannah,  
o 39 000 tilbage, overvejelse i form af ny have-hytte 

• Projekter til fremvisning, Henrik 

• Fordybelsesrum 16.000 til indretning - Caroline/Hannah 

• Hæk ud til Ansgars Anlæg Henrik D: VHO har ikke penge øremærket til hæk. Der arbejdes videre med 
sagen.  

• Hvad mangler vi indendørs og hvilke donationer kan vi søge og til hvad?  Alle/Jens 

• Det overvejes at aflevere printeren 

 
8. Orienteringsaften fra bestyrelsen til brugerne. 

Formålet at få udryddet nogle misforståelser og mulighed for at stille spørgsmål til afklaring. Hannah 
udsender dato. 

 
9. Anvendelse af Dannevirke. (Udsat) 

Det undersøges om den nuværende mulighed for brug kan ændres, således at aktiviteter som fortiden 
gennemføres i Hovedvagten kan flyttes ind på Dannevirke! 

 
10. Evt.  

a. Navneskift. Alle 
Skal VHO ændres til VHF (Veteranhjem Fyn) 



Det blev diskuteret, der var flertal for at ændre 
b. Planlagte møder: 

Tidspunkt: 1630 
Dato: 07 OKT (1630-1830), 11 NOV, 02 DEC (1630) 

c. Til fundraising: 
• Terapi stol Yoga 

• Musik, Sonos 


