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Den 02-06-2021. 

 

Referat fra møde i Lokal forenings bestyrelsen (LFB) - Veteranhjem Aalborg 

 

Deltagere:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Karsten Hansen Petersen, Claus Mølgaard, Maj Raal, 

Michael Mathiesen, Karsten Eriksen, Dagligleder Claus Andersen 

Tid: Onsdag den 2. juni 2021 kl. 17:00 til 19:00 på Veteranhjemmet. 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Konstituering af LFB jf. vedtægter 
Velkommen til nye medlemmer af LFB; Maj, Karsten Eriksen og Michael Mathiesen. 
Konstituering bliver følgende: 
Lokalformand: Per Frederiksen 
Lokal næstformand: Jes Kaa 
Det blev besluttet, at der ikke vælges andre roller, men at der uddeles ansvarsområder for eks. 
aktiviteter fra gang til gang. 
 

3. Godkendelse af referat fra Generalforsamling 
Referatet blev godkendt. Det sendes herefter til sekretariatet og journaliseres på hjemmesiden 
efterfølgende. 
  

4. Kommende brugermøde herunder indhold 
Det besluttes, at formen med 4 årlige brugermøder fortsættes, og næste gang bliver den 11. 
august. Maj er ansvarlig for mødet og vælger et tema til drøftelse mellem brugerne. Temaet kunne 
være; ”Alle skal føle sig velkommen på Veteranhjemmet”  
Det besluttes, at vi kan afvikle ”indvielse” af vores nye shelterområde på samme aften med 
fællesspisning før/efter mødet. Michael er ansvarlig. 

 
5. Status på shelter/haven: beplantning – højbede, udendørs bordtennis 

Vi er ved at være færdig med projektet. Der er sået græs og det besluttes at Karsten HP. Og Michael 
køber planter og krydderurter til haven. Der hentes højbede snarest. 
 

6. Status jubilæum den 29. sep. 
Aalborg kommune er fortsat villige til at støtte Veteranhjemmet i afholdelse af det forsinkede 
jubilæum. Der er flertal for at ceremonien holdes på hjemmet og ikke flyttes andre steder i byen.   
Per og Jes er ansvarlige. 
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7. Status på gavlmaleri/tekst 
Maleren har fået en åben opgave med at give forslag til malet skilt på gavlen. Der skal stå 
Veteranhjem Aalborg, men kommer med ideer til yderligere gavl-maleri. Det besluttes, at maleren 
skal være færdig med projektet til september. 
Karsten og Per er tovholdere – forslag skal udvælges med flertal og eksempel sendes fil 
sekretariatet til orientering. 
 

8. Status på container 
Vi har bestilt en 20 fods container til et ekstra lokale, som kan benyttes til hobby aktiviteter samt 
møder/samtaler. Per har møde med DC Supply torsdag den 3. juni. 
 

9. Status på ekstrabevilling fra FDV 
Vi har modtaget ekstra midler til container samt rensning af fliser i udestuen. Sidstnævnte bliver 
iværksat til august og containeren indkøbes asap. 
Endvidere har vi afsat midler til rekruttering af frivillige og et kursus for lokalbestyrelsen. Per aftaler 
forløb med Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA), som også faciliterede vores 
brugerundersøgelse. 
 

10. Rekruttering af frivillige 
Veteranhjemmet skal have flere gode frivillige værter. Vi rekrutterer snarest, og satser på at nye 
kan deltage i den planlagte frivilliguddannelse, som fortsættes til august. 
 

11. Engage Festival - deltagelse 
Skive kaserne den 13. august. 
Det besluttes at vi deltager fra VHA eventuelt i et samarbejde med andre aktører ved et fællesskab 
om en eller flere boder. Vi vil være repræsenteret på Festivalen. 
Jes og Per er ansvarlige. 
 

12. Samfundstjeneste på veteranhjemmet (dagligleder) 
Som Veteranhjem er vi godkendt til at have personer i samfundstjeneste. Der er aktuelt en 
henvendelse, hvor Claus holder møde fredag den 4. juni med Kriminalforsorgen. Hvis der aftales et 
forløb, påbegyndes dette fredag den. 11. juni. 
 

13. Bevilling af etablering af vandhane i haven. (AKBA) 
Karsten HP. Indstillet forslag til beslutning vedrørende etablering af en vandhane ved 
shelterområdet. Denne skal benyttes til havevanding, vand til madlavning og ikke mindst til akut 
brandslukning, hvis bålet er ude af kontrol. Per har et møde med udlejer snarest og vil tage det 
med som et ønske. Afholder udlejer ikke udgiften, vil vi finde midlerne interne. 
 

14. Bevilling af opgradering af projektor til film og sports fremvisning - google chromeboks og 
højtalere 
Der er indgivet ønske fra brugere om at få mulighed for at se tv-programmer på projektoren og ikke 
mindst bedre lyd hertil. Det besluttes at det gives midler til indkøb af Google-Chromecast samt 
højtalere. Beløbsgrænse ca. 2000 kr.’ 
Claus har opgaven. 
 

15. Affaldsindsamling d. 12. juni (Karsten H.) 
Karsten orienterer, at der er plads til 30 personer til affaldsindsamling den 12. juni. Vi bruger mere 
energi på at få folk til at tilmelde sig. Indtægterne vil blive brugt fornuftigt og eventuelt tænkes på 
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noget for børnene som deltager. Vi opfordrer alle til at hjælpe til og Karsten laver endnu et opslag 
på FB. 
 

16. SoMe (Karsten H.) 
Det drøftes omkring vores brug af de sociale medier og hvilke målgrupper vi rammer på denne 
måde. Karsten E. foreslår, at vi får en form for ”konsulent” rådgivning til at udarbejde en strategi 
som matcher vores behov og målgruppe. Drøftelsen fortsættes på næste møde i LFB. 
 

17. Næste møde 
Næste møde planlægges til den 12. august kl. 17 – 19:00 på Veteranhjemmet. 
 

18. Eventuelt. 
- Jes orienterer om vandretur på Livø. Der kommer snarest et opslag om aktiviteten – alle 

kan melde sig. 
- Michael foreslår flere filmaftner og vil gerne være ansvarlig. 
- Maj orienterer om onsdags aktiviteten ”aftensmad med beboerne”, som snarlig udviddes 

til at være for alle brugere. Hun vil afvikle det sådan, at man kan tilmelde sig og samtidig 
være med til at lave maden. En hyggelig proces – ny madklub på hjemmet. 

- Per nævner, at vi kunne gentage succesen med Byvandring, og at der faktisk er lavet aftale 
om en historisk fortælling/vandring ved Hvidsten kro. Nærmere planlægning forestår. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Claus Andersen. 


