
Referat	  af	  VHO	  Generalforsamling	  18.	  april	  2020	  
(Beslutningsreferat)	  

	  
1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent.	  

a. Dirigent:	  Sten	  Jørgensen.	  
b. Referent:	  Henrik	  Lægteskov	  

	  
Dirigenten	  konstaterede	  at	  Generalforsamlingen	  var	  lovligt	  indvarslet	  og	  dermed	  godkendt.	  

	  
2. Bestyrelsen	  beretning.	  (Jens	  Østergaard)	  

Se	  bilag	  01.	  
	  

3. Forelæggelse	  af	  regnskab:	  (Jens	  Østergaard)	  
Se	  bilag	  02.	  

	  
4. Forelæggelse	  af	  aktivitetsplan	  og	  budget.	  

Se	  bilag	  03.	  (Forslaget	  er	  baseret	  på	  det	  fremsendte	  ønskede	  budget)	  
Der	  var	  ingen	  bemærkninger,	  forslaget	  vedtaget.	  

	  
5. Fastlæggelse	  af	  kontingent	  for	  private	  medlemmer.	  

Bestyrelsen	  foreslog	  forsat	  100,-‐.	  Det	  blev	  vedtaget.	  
	  

6. Fastlæggelse	  af	  kontingent	  for	  Erhvervs	  sponsorat/medlemskab.	  
Bestyrelsen	  havde	  forslået	  et	  medlemskab	  på	  500	  kr.	  for	  firmaer	  og	  ingen	  stemmeret.	  	  
Efter	  en	  diskussion	  om	  beløbets	  størrelse	  som	  svingede	  fra	  500	  kr.	  	  til	  2000	  kr.	  ,	  sponsorater/kontingent	  og	  
om	  retten	  til	  stemme,	  blev	  følgende	  forslag	  herefter	  vedtaget:	  
Medlemskab	  for	  virksomheder,	  organisationer	  og	  foreninger	  med	  kontingent	  til	  500.-‐	  kr.	  og	  med	  ret	  til	  1	  
stemme.	  

	  
7. Indkomme	  forslag.	  

Der	  var	  ikke	  modtaget	  nogen	  forslag.	  
	  

8. Valg	  af	  bestyrelse	  
a. Formand.	  

Opstillet:	  Henning	  Seiding,	  som	  blev	  valgt.	  
	  

b. Opstillede	  og	  valgte	  til	  Bestyrelsesmedlemmer	  blev:	  
Medlem:	  Caroline	  Nielsen,	  valgt	  2019,	  trækker	  sig	  og	  erstattes	  af	  Mette	  Frydenlund.	  	  
Medlem:	  Kenneth	  Henriksen,	  valgt	  2019	  
Medlem:	  Jon	  Printzlau	  
Medlem:	  Jesper	  Birk	  
Medlem:	  Carsten	  Myhr	  
Medlem:	  Dorthe	  Boe	  Nielsen	  
Medlem	  :	  Henrik	  Dyhr,	  fast	  medlem,	  -‐	  udpeget	  af	  Dannevirkets	  bestyrelse	  
1.	  Suppleant:	  Ledig.	  
2.	  Suppleant:	  Ledig.	  

	  
9. Eventuelt.	  

Den	  nyvalgte	  formand	  takkede	  for	  valget	  og	  forklarede	  kort	  sin	  vision	  for	  VHO	  –	  kaldet	  VHO	  2.0	  
Steen	  Møller	  sagde	  tak	  for	  tiden	  og	  meldte	  sig	  klar	  til	  fortsat	  at	  hjælpe	  med	  fundraising.	  
Dorte	  Skov	  (Fondens	  sekretariat	  )	  roste	  hjemmet	  for	  indsatsen	  og	  virket	  indtil	  videre	  i	  de	  første	  11	  mdr.	  	  

	  
Dirigenten	  takkede	  for	  god	  ro	  og	  orden	  og	  gav	  ordet	  til	  fungerende	  formand	  Jens	  Østergaard,	  som	  takkede	  alle	  
deltagende	  og	  ønskede	  den	  nye	  bestyrelse	  tillykke	  med	  valget.	  
	  

Sekretær	  Henrik	  Lægteskov-‐Carlsen	  



	  
Bilag	  01.	  
	  

Beretning	  fra	  lokalbestyrelsen	  på	  VHO	  

	  

Velkommen	  til	  2.	  generalforsamling	  under	  eget	  tag.	  Vi	  skal	  starte	  med	  at	  beklage,	  at	  der	  er	  afbud	  fra	  den	  fungerende	  
lokalformand,	  Caroline	  Nielsen.	  	  

Michael	  Sandberg	  valgte	  i	  august	  at	  trække	  sig	  som	  lokalformand	  for	  veteranhjem	  Odense	  –	  af	  personlige	  årsager.	  
Lokalbestyrelsen	  valgte	  at	  konstituere	  næstformand	  Caroline	  Nielsen,	  der	  har	  fungeret	  som	  lokalformand	  siden.	  	  

Veteranhjem	  Odense	  har	  snart	  1	  års	  fødselsdag,	  og	  vi	  er	  i	  lokalbestyrelsen	  godt	  tilfredse	  med	  det	  aktivitetsniveau,	  vi	  
har	  opnået.	  Det	  være	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  såvel	  beboere,	  antal	  brugere	  af	  hjemmet	  –	  herunder	  også	  pårørende	  
samt	  antal	  frivillige	  og	  det	  store	  stykke	  arbejde,	  de	  yder.	  Der	  har	  fra	  daglig	  leders	  side	  og	  Fonden	  Danske	  
Veteranhjem	  været	  fokus	  på	  bl.a.	  at	  udforme	  rammer	  og	  procedurer	  for	  hjemmet	  samt	  uddannelse	  og	  struktur	  for	  
de	  frivillige.	  Derudover	  har	  der	  været	  fokus	  på	  at	  promovere	  hjemmet	  med	  oplysningsvirksomhed,	  stille	  op	  til	  
foredrag,	  interviews,	  netværksmøder	  med	  diverse	  samarbejdspersoner	  osv.	  	  

Den	  lokale	  bestyrelse	  har	  bl.a.	  arbejdet	  med	  fundraising,	  som	  vi	  skylder	  en	  særlig	  stor	  tak	  til	  Steen	  Møller	  og	  Jens	  
Østergaard	  for.	  

Der	  har	  været	  stort	  fokus	  på	  at	  udvikle	  aktiviteter	  på	  hjemmet,	  såvel	  ud	  fra	  veteranernes	  ønsker	  som	  med	  det	  formål	  
at	  skabe	  kontinuitet	  og	  forudsigelighed	  –	  samt	  blot	  at	  skabe	  indhold	  i	  hverdagen	  for	  de	  brugere,	  der	  benytter	  
veteranhjemmet	  på	  daglig	  eller	  ugl.	  basis.	  Ligeledes	  afvikles	  aktiviteter,	  der	  blot	  forekommer	  1	  gang	  årligt,	  her	  kan	  
nævnes	  juleaften,	  nytårsaften,	  påskefrokost,	  flagdag	  osv.	  osv.	  	  

Vigtigt	  er	  det	  fra	  lokalbestyrelsens	  side	  at	  sige	  en	  stor	  tak	  til	  de	  frivillige.	  Vi	  havde	  aldrig	  kunnet	  tilbyde	  alt	  det,	  vi	  gør	  
på	  veteranhjemmet,	  hvis	  vi	  ikke	  havde	  haft	  så	  mange	  dygtige,	  dedikerede,	  entusiastiske,	  arbejdsomme	  og	  kreative	  
frivillige.	  TAK.	  Og	  så	  kan	  vi	  altid	  bruge	  flere	  frivillige.	  	  

Vi	  er	  i	  den	  nuværende	  bestyrelse	  fortrøstningsfulde	  ift.	  de	  kandidater,	  der	  har	  stillet	  op	  –	  vi	  ser,	  at	  der	  er	  grobund	  for	  
et	  effektivt,	  arbejdsomt	  samarbejde.	  	  

	  

	  

Februar	  2020	  

Lokalbestyrelsen	  Veteranhjem	  Odense	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Bilag	  02.	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  
Bilag	  03.	  
	  
Budgettet	  er	  baseret	  på	  det	  til	  Fonden	  fremsendte	  ønske	  om	  tilskud/budget.	  

	  

	  

	  

	  


