
Referat af formandskollegie-møde d. 18.05.21 

Deltagere: VHO, VHM, VHK, VHA og VHT. 

 

1) Referent: VHT/ Lene 

 

 

2) Frydenborg v. Bo Lundgren: 

 

Orientering om at 11 familier fra 4 Veteranhjem deltager, samt 5 frivillige fra 3 Veteranhjem. 

Hjemmeværnet deltager i forplejningen. 

Bo beder om, at de enkelte Veteranhjem fremsender kontaktoplysninger på de frivillige, der 

afholdes informationsmøde i uge 23. Ligeledes kontaktoplysninger på de deltagende familier, 

således de kan tilsendes information. 

Ligeledes beder Bo om, at de enkelte familier støttes i at have Corona pas eller er færdigt 

vaccinerede. 

Fristen for tilmelding til lejren er overskredet, men der er forsat plads til 1-2 familier. 

 

Tirsdag d. 29.06 er der besøgsdag i lejren og samme dag afholdes Fondsbestyrelsesmøde i lejren. 

 

Frydenborg lejren fejrer i år 10-års jubilæum og det drøftes, hvordan det markeres. 

 

Efter mødets afholdelse har Bo trukket sig som lejrleder, hvorfor Lene har overtaget 

tovholderfunktionen. 

 

3) Runde med nyt fra de 5 Veteranhjem og SL.: 

 

VHK:  

Afholder GF d. 27.05.21. 

Er påbegyndt frivilligeuddannelse, hvor 17 frivillige deltager. 

Oplever frivillige vil tage vagter, men ikke påtage sig ansvar for aktiviteter. 

Har aktiviteter som fælles spisning, online-bingo og påtænker museumsbesøg/rygstopkursus mm. 

 

VHO: 

Afholde GF d. 27.05.21. 

Har fået 3 nye frivillige og afholder arrangement for alle frivillige med konsulent/tidligere frivillig – 

om at være frivillig og med håbet om at ”re-motivere” frivillige. 

Åbner op for arrangementer i form af bl.a. fælles spisning, løbeklub   

og golf. 

 

VHT: 

Afholder GF d. 26.05.21. 

Er optaget af renovering og planlægger sommerens aktiviteter efter GF, pt. er der gang i, 

shelteraktiviteter, fælles spisning, walk ´n talk og sangkor. 

 



VHM: 

Afholder GF ult. maj, med så mange kandidater til bestyrelsen, at der bliver kampvalg. 

Har gang i aktiviteter som fælles spisning, pinsebrunch og har kontakt med ”Mai-Event”, der vil 

planlægge historisk rejse i Østjylland. Der arbejdes på at aktiverer frivillige, der har holdt pause 

under Corona-nedlukning. 

 

VHA: 

Afholder GF d. 26.05.21. 

VHA renoverer have og bygger shelter – og er snart færdige. Det går godt, VHA arbejder på kontant 

til flere og gerne yngre veteraner, da det er et stille hus med en mindre nedgang i besøgstal. 

Aktiviteter som fællesspisning, bål mad og ro-hold. 

Det er planlagt at fejre jubilæum ult. September 21 og at kommende bestyrelse skal arbejde med 

rekruttering af frivillige. 

 

SC: 

Orienterer om beslutninger i Fondsbestyrelsen om: 

• Hvert hjem er bevilliget kr. 15.000, - til brug for udvikling af frivillige. 

• Hvert hjem er bevilliget kr. 20.000, - til coachforløb for bestyrelserne til optimering af 

bestyrelsesarbejdet. 

• Midler til udvikling af kommunikationsstrategi. 

• Midler til udvikling af skabeloner til fundraising. 

• Midler til øget revisorbistand. 

• Opnormering af sekretariatet med ½ tidsmedarbejder, hvis opgaver er faglig sparring til 

DL´er vedr. drift, ledelse af frivillige og socialfaglige indsatser. Samt 15 t/uge til 

studentermedhjælper, der skal understøtte administrationen og kommunikationen.  

Dorte Skov Jespersen beder om, at DL´er er meget opmærksom på korrekt kontering af udgifter 

vedr. ovenstående 

 

4) Evt. 

 

Oplistning af af bestyrelses-sammensætning i de enkelte Veteranhjem: 

 

VHA: Bestyrelse på 7, hvor 7 er veteraner. 

         (Kommende 7, hvor 6 er veteraner og 1 pårørende. 

VHK: Bestyrelse på 7, hvor 5 er veteraner. 

VHT: Bestyrelse på 7, hvor 5 er veteraner. 

VHM: Bestyrelse på 9, hvor 7 er veteraner 

         (Kommende på 9, hvor 7 er veteraner) 

VHO: Bestyrelse på 6, hvor 2 er veteraner 

        (Kommende på 7, hvor 3 er veteraner) 

 

Kort drøftelse hvilke grupper af veteraner, der besøger de enkelte hjem. 

 

Pkt. til dagsordenen på kommende Formandskollegie:  

Frivillig strategi. 


