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Tirsdag den 17. maj 2022 

 
Referat fra Generalforsamling Veteranhjem Aalborg – hele Nordjyllands Veteranhjem. 

 
 
1. Valg af dirigent og referent. 

a. Maj Raal vælges som dirigent. 
b. Claus Andersen vælges som referent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed 
godkendt. 

 
 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 
Formanden fremlægger beretning. 

Endelig kom vi på den anden side af Covid, og foråret er over os. 
I kan godt klappe jer selv på skulderen. Den måde Covid blev håndteret, og den forståelse der blev 
udvist, var eksemplarisk. 
Det kan vi se med de få enkeltsager der har været på hjemmet 
Året der gik: 
En frivillig har godt gang i aktiviteter omkring bålet og har fået samlet sig en trofast skare som ser 
frem til hyggesnak og mad på bål. 
R4R spiser romkugler, og rygtet siger at de også er blevet set på en cykel. Dog er de eneste 
fotobeviser Jes med romkugler og iført cykeltøj. 
Safezone benytter lokalerne og går i samlet flok ned og får trænet på Haraldslund. 
 
Bestyrelsen har i det forgange år været ude flere gange og fortælle om VHA, og dets virke. 
Og vi har fået nogle ekstra kvm at boltre os i med kontorcontaineren. 
 
Vi har fået nyt inventar i køkkenet, så det bliver lettere at få lavet masser af god mad til 
fællesspisningerne. 
Nu lysner det og alt er ved at springe ud. Nu skal vi blot have hjemmet op i omdrejninger igen. 
Der har været stille, både med antal af daglige brugere og i den grad også med aktiviteter. Alt 
sammen på grund af de begrænsninger vi alle har været underlagt. 
Bestyrelsen har fået fat på nogle foredragsholdere, hvoraf den første er lige omkring hjørnet. 
Fransk undervisning bliver der arbejdet på, FOF lider under at de har mistet mange af deres 
frivillige undervisere på grund af Covid restriktionerne. Så de er også under genopbygning. 
Nu skal vi have fundet hverdagen igen, og jeg håber på at vi kan få flere gode forslag ved de 
kommende brugermøder. 
 
2021 bød også på et seminar for lokalbestyrelsen, sammen med bestyrelserne fra de andre 
Veteranhjem samt Fondsbestyrelsen. 
Det var interessant at høre hvordan man gør tingene på andre hjem, og få lov at fortælle de andre 
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om hvordan man gør det i Nordjylland. 
Der blev bl.a. etableret en arbejdsgruppe der skal se på hvordan man kan gøre rekruttering af 
frivillige bedre. 
Det var utroligt givende for alle, og vil forhåbentlig løbe af stablen igen i år.  
 
Det skal synliggøres, at VHA på den lange bane er dybt afhængig af en robust og stærk 
lokalforening med engagerede og aktive medlemmer. Vi skal have tidligere brugere og nye brugere 
hevet ind på VHA, så vi kan gøre endnu mere. 
Der arbejdes i regi af VHO og VHT med at få etableret et egentligt medlemsregister. Et godkendt 
datasystem, som bl.a. fremadrettet vil muliggøre en meget mere dynamisk og effektiv 
kommunikation med medlemmerne end blot opslag på Facebook, som er tilfældet i dag. 
 
Økonomi: 
Fondens samlede regnskab (årsrapport) er revisorgodkendt og kan ses på Fondens hjemmeside for 
interesserede.  
 
Vores aktivitetsregnskab for 2021, er en del af Fondens samlede regnskab, hvorfor jeg kort vil 
orientere om det i aften, og så vil det sammen med vores budget vil kunne ses på opslagstavlen.  
Vi har i år modtaget 45.000 fra Veterancentret til aktiviteter, hvilket var betydeligt under det vi 
ansøgte. Så Fonden har bevilliget 25.000 til gennemførelse af aktiviteter. 
 
VHA trænger til et løft indendørs og udendørs, så bestyrelsen forelagde dette for Fonden og 
sekretariatet. Og de har sendt 200.000 til at vi i fællesskab kan få forskønnet hjemmet. 
Der er allerede planlagt maling af stuen og ommøblering. Lyset trænger også til at få et løft. 
 
Det ser lyst ud for vores økonomi, men det må aldrig – aldrig få os til ikke at være opmærksom på 
muligheden for at indhente økonomisk støtte eller støtte i form at naturalier.  
Ser I på regnskabet, vil i se, at vi har en lille opsparing. Det er nødvendigt at have lidt på 
kistebunden. For vi ved aldrig hvad fremtiden må byde os. 
 
Og nu hvor vi er ved et lille kig ud i fremtiden…. 
Bestyrelsen signalerer fortsat meget klart og tydeligt, at vi generelt ser positivt på veteranernes 
forslag, bidrag og idéer. Dog således at en forslagsstiller alt andet lige selv bør bidrage som 
tovholder / aktiv deltager i den efterfølgende planlægning og udførsel. 
Aktiviteter, som brugerne selv organiserer (Spiseklub m/beboerne, Filmklub, Modelbyggeri o. Lign.) 
uden deltagelse af frivillige understøttes af bestyrelsen, - eventuelt med økonomiske tilskud.  
 
Jeg vil her ved slutningen af beretningen, opfordre til, at man hjælper til med at foreslå 
arrangementer. Det er der nogen der har gjort, og det er noteret, at f.eks. Go Kart og fisketur 
kunne være ideer. Det vil også være velset, om man kunne bidrage med en ”tovholder-tjans”! 
Ingen ”tovholder” – intet arrangement!  
Det er min opfattelse, at vi har et rigtigt godt og veldrevet Veteranhjem. Det har vi alle en aktie i – 
både veteraner, frivillige og ansatte, 
 
Hjemmet er hvad vi gør det til.  
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Lad der ikke være den mindste tvivl om, at vi alle sammen – uanset, hvem og hvad vi er – bidrager 
til at gøre vores Veteranhjem til det fantastiske sted, det er!  
Et hjem, der efter bedste evne, forsøger at være der for dem, der har brug for os!  
Et hjem, hvor vi kan mødes over en kop kaffe, være sammen om et måltid mad, være sammen om 
en aktivitet … 
Med disse ord vil jeg overlade årsberetningen til generalforsamlingens velvillige behandling. 

Lokalformanden takker for ordet 
 

Beretningen godkendes. 
 

Der blev spurgt til, hvad lokalbestyrelsen gør for at trække flere brugere til hjemmet. Det 
blev drøftet grundigt og der kom forslag til at nedsætte et udvalg med dette som eneste 
formål. Der var yderligere forslag på at vi kunne tilbyde trøjer med logo, flere 
reklameskilte, og lægge flere arrangementer i weekends. Alle forslag tages med i 
lokalbestyrelsens møder den kommende tid. 

 
3. Forelæggelse af regnskab til orientering. 

Formanden fremlægger regnskab og orienterer at det kan findes på vores hjemmeside.  
Yderligere har vi i 2021 modtaget midler til styrkelse og rekruttering af frivillige til 
hjemmet, midler til coachforløb for lokalbestyrelsen samt midler til et ekstra 
møde/hobbyrum. 
Vi har modtaget 45.000 kr. fra Veteranpuljen i år, hvilket er mindre end det ansøgte. Der 
må derfor prioriteres mellem aktiviteterne, men som udgangspunkt vil alle blive 
gennemført. 
Ingen bemærkninger og regnskabet godkendes. 
 

  
4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse. 

Formanden gennemgår aktivitetsplan og årshjul og tager meget gerne imod særlige ønsker. 
Plan og årshjul er at finde på tavlen på hjemmet.  
Der kommer forslag om at genoptage fællesaktiviteter på tværs agf Veteranhjemmene – 
eventuelt Veterangames, som tidligere har været en succes.  Alle forlag tager 
lokalbestyrelsen med til kommende bestyrelsesmøde og lægger en fremtidig plan herfor. 
 

 
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer. 

Kontingent har sidste år ligget på 200 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for virksomheder 
og foreninger. Der stemmes om kontingentet skal sættes ned til 100 kr. for 
enkeltmedlemmer, eller forblive på det nuværende. 
Der stemmes med håndsoprækning med 13 for og 1 imod. Det vedtages at beholde 
kontingentet på 200 kr. for enkeltmedlemmer  
 
Det vil fortsat være en mulighed at lave en afdragsordning for kontingent, hvor der 
indbetales i mindre rater. Denne aftales kan dagligleder hjælpe med at organisere. 
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6. Forslag til ændring af vedtægter. 
Næstformand Jes Kaa orienterer og gennemgår forslag til vedtægtsændringerne. Hvis 
Veteranhjem Aalborg kan godkende ændringerne, vil de andre Veteranhjem tage forslaget 
med på deres Generalforsamling 2023. Herefter kan ændringerne effektueres. 
 
Det er enighed om at godkende ændringerne, og næstformanden orienterer de andre 
lokalforeninger om vores godkendelse. 

 
7. Indkomne forslag. 

Der var ikke modtaget nogen forslag rettidigt. 
 
 

8. Valg af Lokalbestyrelse. 
 
a. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. 

Følgende stiller op: 
Jes Kaa Kristophersen (genvalg) 
Claus Mølgaard (genvalg) 
Gitte Visborg 

 
Alle 3 vælges og indsættes i lokalbestyrelsen. Tillykke til Gitte, Claus og Jes. 

  
b. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 

Ingen har meldt sig og der indsættes ikke nogen på posterne. 
 
Lokalbestyrelsens medlemmer: 
Formand: Per Frederiksen 
Næstformand: Jes Kaa Kristophersen 
Medlem: Claus Mølgaard 
Medlem: Gitte Visborg 
Medlem: Maj Raal 
Medlem: Karsten Eriksen 
Suppleant: vakant 
Suppleant: vakant  

 
 

9. Eventuelt. 
Forslag: Der er lidt stille på de dage hvor der ikke er aktiviteter. Forslag til at lave aktiviteter 
så mange dage som muligt. 
Forslag. Vi har alle forskellige personlige oplevelser med de aktiviteter som gennemføres, 
og vi skal derfor alle værne om vores renommé – fortælle den gode historie. Alle Veteraner 
og pårørende er velkommen på Veteranhjemmet, og der skal være plads til alle. 
Forslag: Kunne der laves faste aktiviteter som Backgammon hver uge? Alle brugere kan 
iværksætte aktiviteter på egen hånd og eventuelt få hjælp/støtte til gennemførelsen af 
lokalbestyrelsen eller daglig leder. 



 

5 
 

Forslag: Kan der komme flere dygtige frivillige på hjemmet? Der orienteres om at det er 
besluttet at iværksætte en rekruttering efter sommerferien – på samme metode som sidst 
hvor der var orienteringsaftner for alle. 
 
Flere gode ideer blev taget på bordet, og formanden vil tage dem med på de kommende 
møder i Lokalbestyrelsen. 

 
Dirigenten og formanden takker for god ro og orden og ønsker den valgte bestyrelse tillykke med 
valget, og takkede alle for deres deltagelse. 
 
 
 


