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Den 03-11-2021. 

 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

 

Deltagere:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Karsten Hansen Petersen, Maj Raal, Michael Mathiesen, 

Karsten Eriksen, Claus Andersen 

Fraværende: Claus Mølgaard 

Tid: onsdag den 3. november 2021 kl. 17:00 til 19:00 på Veteranhjemmet. 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Status på container, møbler mv. (Per) 
3. Fondsmidler; LFB, frivillige (Per) 
4. Udsmykning hjemmet, status (Per) 
5. Emner til taleseddel til Fonds-konference 2021 (Per) 
6. National hvervekampagne for rekruttering af frivillige (Per) 
7. Fundraising (Karsten E.) 

8. Vagttelefon (Claus A.) 

9. Bingo (Karsten HP.) 

10. Køkken (Maj) 

11. Evt. 

12. Næste møde. 

 

Ad. 1 Dagsorden godkendt af de tilstedeværende. Punkter til dagsorden skal være lokalformanden i hænde 

en uge før mødet. 

Ad. 2 Der er nu tilsluttet strøm til containeren og et enigt LFB har valgt møbler. Når rummet er indrettet, 

kan vi begynde at indrette det med hobby-artikler mv. der er allerede afholdt nogle møder/samtaler i 

containeren, og samarbejdspartnere har udtrykt tilfredshed med muligheden. Per sender link til Claus 

A. for bestilling og betaling af møbler. 

 

Ad. 3. LFB har modtaget midler til coach eller uddannelse. Per har aftalt med CFSA (center for frivilligt socialt 

arbejde) som også lavede vores brugerundersøgelse tidligere på året, at de udarbejder et tilbud til os. 

Indledende møde den 17. december. Tilbuddet rummer indhold og økonomi. Vi vil modtage det i 

indeværende måned. Uddannelse planlægges til afvikling på én dag midt i januar (11, 12 eller 13) i 

tidsrummet 16:00 – 20:00. Mere information følger. 

Ad. 4. Udsmykning af hjemmets vægge. Projektet har været på standby i coronatiden, men påbegyndes igen. 

Der er kommet ønsker fra enkelte brugere, om at få mange missionskort op på væggene, så alle kan se 

deres missionsområde. Det besluttes enstemmigt, at vi indkøber et stort verdenskort og markerer 

missionsområderne, med små skilte mv. De eksisterende kort i huset lagres, men på en måde hvor alle 

kan komme til dem og se yderligere detaljer. Karsten har opgaven og Claus A. indkøber efter 

henvisning fra KHP. 
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Ad. 5 FDV konference for alle lokalbestyrelser og ledere i Middelfart. Per spørger til forslag for emner, som 

kan orienteres om på konferencen. Alle Veteranhjem har et punkt med fortælling om succeser og 

udfordringer. Vi drøfter bl.a. det gode samarbejde, effektiv frivilliguddannelse og den gode tone i 

hverdagen, men også pladsmangel, udfordringer på diversitet i målgruppen og fastholdelse af 

frivillige. Per noterer de mange punkter og får med i sin beretning søndag. 

 
Ad. 6 Fonden Danske Veteranhjem opretter en national gruppe for udvikling af hvervning af frivillige på 

hjemmene. Alle Veteranhjem bliver repræsenteret. På VHA vælges Jes som vores repræsentant. 

Ad. 7 Fundraising skal koordineres og besluttes på lokalbestyrelsesmøderne. Forslag og gode ideer kan 

drøftes, hvorefter processen igangsættes. 

 Større søgninger skal ind over FDV og drøftes med sekretariatet inden påbegyndelse. 

 Aktuelt arbejdes der på flere mindre projekter – Karsten E. orienterer herom. 

 

Ad. 8 Der er bestilt et ekstra telefonnummer og snarest indkøb af ny telefon til bagvagtfunktionen. 

Ad. 9 Karsten HP. Har forslag om bingo på Veteranhjemmet. Der er konkret ønske om indkøb af materialer, 

som enstemmigt godkendes, og der ledes efter en som vil være Bingo-vært. 

Ad. 10 Da vi har flere deltagere ved fællesspisningsarrangementer, foreslår Maj at vi prioriterer indkøb af 

bedre maskiner til køkkenet. Pladsproblemer kan vi ikke gøre noget ved her og nu, hvorfor der må 

arbejdes på kreative løsninger. Maj udarbejder en ønskeliste som kan drøftes på kommende møde. 

Småanskaffelser kan indkøbes i samarbejde med Claus A. 

 

Ad. 11 Eventuelt: 

 Karsten HP.: Forslag om at vi arbejder videre med skiltning af hjemmet i en retning, hvor det er 

tydeligt markeret, at alle veteraner og pårørende er velkomne i huset. Hvis der kommer et konkret 

forslag med ide, metode og udgifter forbundet med forslaget, kan det behandles på et af de 

kommende møder. 

 Michael orienterer om elektrikerens arbejde og planer med lyssætning på gavlen. Det vil være færdig 

snarest. 

 Per orienterer om at der blandt alle Veteranhjem er ønske om tøj med logo. Per koordinerer og laver 

plan herfor. 

 Michael orienterer om Go card i Mou. Planen droppes til fordel for en en anden løsning. LFB 

orienteres om planen senere på mail. 

 Maj orienterer om kommende brugermøde som vil være den 30. november. Der lægges et opslag på 

nettet snarest. 

 Kommende planer ridses op: Mortensaften den 10/11 kl. 18:00 (Maj og Michael) - Juleafslutning for 

veteraner den 18/12 kl. 12:30 (Jes) – juleafslutning for frivillige den 20/12 kl. 18:00 (Claus A.) – tur for 

familier i ZOO (Claus Mølgaard) – Juleaften på VHA 24/12 (Gitte V.) – Biograftur i juledagene. 

Ad. 12 Næste møde fastlagt til den 1. december 2021 kl. 17:00 til 19:00 på VHA. 


