
Referat af formandskollegiemøde d. 28.04.22 – Teams. 

Deltagere: Annita, Dorte (sekretariatet), Jes og Claus (VHA), Peter (VHM), Henning og Hannah (VHO), Bjarne 

og Lene (VHT). 

Referent: Lene 

Referat fra møde i Formandskollegiet afholdt den 13.01.22 er godkendt. 

Aftaler at onlinemøder fremtidigt afholdes ”tæt på udenfor almindelig arbejdstid”. Fysiske møder lægges i 

dagtimerne, grundet transporttid. 

 

Kort runde: 

 

VHT: 

Godt aktivitetsniveau og gode besøgstal. Kort orientering og drøftelse af samarbejde med andre aktører på 

området. 

 

VHA: 

Gode aktiviteter, især fysiske aktiviteter rettet mod særligt udsatte, dog en smule vigende besøgstal pt. 

Planlægger aktiviteter for midler fra feriepulje, der indeholder aktivitet og kultur. 

Ønsker – nyt Veteranhjem 

 

VHO: 

Mange aktiviteter og fysiske aktive frivillige, der arrangerer træning/fysisk udfoldelse mm. Sat kælderen i 

stand på Dannevirke. I færd med at etablere børnegrupper. Godkendelse til shelter. 

 

VHM: 

Mange aktiviteter og arrangementer. ”Laden” er rigtig godt besøgt (8 arrangementer på en uge), der er 

lavet en plan for, hvordan det drives. Etableret børnegrupper. Har afholdt GF – og er i færd med bevilliget 

coachforløb. 

 

VHK: 

Dorte er fungerende dl´er på VHK indtil ny leder starter. Der er gode besøgstal, god stemning og alle 

aktiviteter forsætter. Der er forsat uro på tidligere FB-gruppe, men drevet af få personer. 

 



Annita: 

Har travlt med mange forskellige opgaver. 

 

Dorte: 

Optaget af bl.a. ansættelse af nye medarbejdere, kommende bestyrelsesmøde i Fonden samt div. omkring 

VHK. 

Nye medarbejdere starter d. 1. maj:  

Nikolai Mortensen, leder af VHK, 48 år, veteran, lærer, været ansat på bosteder mm., bl.a. som 

afdelingsleder. 

Karina T. Christensen, kommunikationsmedarbejder, 33 år, offentlig adm., været kommunal ansat, bachelor 

i journalistik. Karina skal fysisk sidde på Dannevirke fra august, indtil da på VHO + hjemmearbejdsplads. Vil 

ligeledes komme omkring på alle veteranhjem. 

 

Opfølgning på referatet fra sidst: 

Kontanter: Der er ikke kontanter på veteranhjemmene, kommer en gæst med kontanter bedes 

”en eller anden” indbetale via Mobilepay. 

Mobilepay: Udsættes til næste gang. 

Rekruttering af frivillige: Bjarne tovholder men afventer ny komm. medarbejder. 

Min foreningsapp: Punktet udsættes 

Plakat om krænkende adfærd: Dorte rundsender opslaget. 

Admincontrol: VHT og VHO skal i første omgang afprøve det, når komm. Medarbejder opstarter. 

Derefter er hensigten, at alle lokalbestyrelser skal opbevare alt bestyrelsesmateriale på denne 

bestyrelsesportal.  

 

Evt.: 

• Drøftelse af administration af donerede midler – sættes på som pkt. på kommende møde 

 

 

 

 

 


