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Den 16. august 2022. 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

 
Deltagere:  Jes Kaa Kristophersen, Maj Raal, Karsten Eriksen, Gitte Visborg, Claus Mølgaard, Claus Andersen 
Afbud: Per Frederiksen 
Tid: tirsdag den 16. august 2022 kl. 17:00 til 19:30 på Veteranhjemmet. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang af forrige referat 
3. Opfølgning på igangværende opgaver/projekter herunder bevilling fra FDV. 
4. Årshjul for 2022 
5. Flagdagen 
6. Rekruttering af frivillige. 
7. Veteranmesse Randers 
8. Børnearrangement på Cafe Fidus 
9. Ture: Fisketur - REAGAN Vest 
10. Lightroom fotokursus 
11. Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation. 
12. Brugermøde 
13. Regler og forventninger til nye bestyrelsesmedlemmer (Gitte) 
14. Eventuelt 
15. Næste møde i LFB 

Ad. 1 Dagsorden godkendt af de tilstedeværende. 

Ad. 2 Opfølgning fra sidste møde: 
• Nyt lærred mangler fortsat behandling og beslutning. Der følges op snarest.  
• Fisketur følger snarest. 
• Større foredrag med Siriuspatruljen henlægges. Jes følger op og vender tilbage. 
• Brænde til bålet ved shelterområdet. Karsten har fortsat opgaven. 
• Maleprojekt i stuen kan påbegyndes og herefter bliver billeder hængt op på væggene. CA snakker 

med brugerne om dato. 
• Tur til Ryå-is næste uge gennemføres den 24. august. 
• Tur til Regan-vest under planlægning. Per har opgaven. 
• Dato for kursus til lokalbestyrelsen tilgår. Per har kontakt til CFSA. 

 
Ad. 3. Opfølgning på igangværende opgaver/projekter herunder bevilling fra FDV 

* Fliseprojekt i udestuen samt udvidelse af terrassen foran hjemmet er fortsat i proces. Midlerne til de 
to ønsker skal godkendes FDV. Per ansvarlig. 
* Biodiversitet samarbejde med kommunen sat i proces. Kommunen etablerer et større areal mellem   
parkeringspladsen og gangsti foran VHA. Mølgaard har kontakten. 
 

 Se også punkt. 2. 
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Ad. 4. Årshjul 2022. Se årshjulet på informationstavlen på hjemmet. Årshjulet for aktiviteter 2022 
gennemføres hvis der er frivillige til opgaverne. 
Der tilbydes fællesspisning hver mandag, torsdag og fredage formiddage. Bål-mad eller lign. på 
tirsdage og fælles aftensmad hver den første onsdag i måneden. Alle deltagere hjælper til med 
forberedelse og oprydning. 

 Minigolfturnering 2022 arrangeres af Jes. Dato tilgår. 
 
Ad. 5 Flagdag d. 5. september. Vi har modtaget det officielle program for Aalborg og Jammerbugt 

kommuner herunder kasernens arrangement. Veteranhjemmet planlægger at afvikle arrangement på 
hjemmet i samme omfang som sidste år, hvor der vil være brunch/morgenspisning på hjemmet fra kl. 
10:00, og efterfølgende kan vi støde til det officielle program fra middagstid. Opslag på SoMe snarest. 
Ansvarlige: Maj, Jes, Gitte og CA. 
 

Ad. 6 Rekruttering af frivillige til VHA. Vi beslutter at gennemføre 2 informationsaftner sidst i 
august/september – efter samme metode som sidste år. CA finder datoer for afvikling af disse. 

Ad. 7 Veteranmesse i Randers. Lokalbestyrelsen har valgt ikke at deltage i år. 

Ad. 8 Børnearrangement på Cafe Fidus. VHA tilbyder en gratis familietur i det kreative værksted Cafe Fidus i 
Aalborg. Maj laver opslag med tilmeldingsmuligheder.  

Ad.9. Ture. I den kommende tid vil der blive arrangeret fisketur og tur til Regan-vest. Per sørger for 
opslag/mere information. 

Ad.10. Lightroom kursus på VHA. Der er af brugere indhentet nye tilbud for et undervisningsforløb i 
Lightroom. Lokalbestyrelsen vedtager, at tilbyde hver deltager 500,00 kr. til tilskud til et sådant 
arrangement. De resterende midler skal finansernes med egenbetaling af tilmeldte brugere. CA. 
kommunikerer beslutningen videre til brugerne, og er behjælpelig med opslag, økonomi mv. 

Ad. 11. Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation. God kommunikation og løbende dialog, er vigtig 
for alle på Veteranhjemmet. Lokalbestyrelsen vil tilstræbe, at kunne give hurtigst muligt svar på 
indkomne forslag/ønsker, som drøftes ved bestyrelsesmøderne. Så snart alle er enige eller der er 
taget en beslutning, vil den bruger, som har indgivet et forslag til behandling, få personligt svar fra et 
medlem. Nogen gange må svaret afvente at referatet fra mødet bliver offentliggjort, og andre gange 
kan der tages en hurtig beslutning, uden det først skal gennem et planlagt møde. Alle gode ideer til 
god konstruktiv kommunikation og dialog modtages gerne. 

Ad. 12. Brugermøder. Det besluttes at afvikle de næste to brugermøder på følgende datoer: 20. september og 
29. november. Den 20. september bliver med temaet ”Den gode tone på hjemmet” og den 29. 
november bliver i forbindelse med hjemmets 12-års fødselsdag. 

 Program og indkaldelse tilgår. 
 
Ad. 13. Regler og forventninger til nye medlemmer af lokalbestyrelsen (LFB). Der drøftes kort om diverse 

opgaver for LFB, og en gennemgang af procedurer herunder vedtægter og fundats. Drøftelsen vil 
genoptages på de kommende møder, hvor en eventuel fordeling af ansvar bliver vedtaget. 

 
Ad. 14. Eventuelt.  

-Bagvagttelefonen går på omgang og det fungerer godt. 
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-Invictus Games på Veteranhjemmet den 2. september med oplæg og mulighed for at stille spørgsmål 
mv. Se mere på Facebook. 
 

Ad. 12 Næste møde i lokalforeningsbestyrelsen bliver den 26. september fra 17:00 til 19:00 på 
Veteranhjemmet. 

 


