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Referat af 

Ordinært bestyrelsesmøde – møde 03 
 
 

Tidspunkt:       Mandag, den 9. november 2021 kl. 17:00 – 18:30 
Sted:                  VHO -  Møde/aktivitetslokalet 1. sal  
 
 
Afbud: Jesper, Maria og Lars 
Tilstede: Henning, Dorthe, Myhr, Brian, Henrik D., Henrik L. og Hannah 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  (møde 02 - 13.09.2021) 

 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

 
3. Orientering fra formanden, herunder: 

 
− Nyt fra samarbejdspartnere m.fl. 

 
Bestyrelsesformanden og 2 veteraner deltager ved den officielle reception 17. 
november på Fyns Militærhistoriske Museum  - modtagelsen af Fynske Livregi-
ments fane. 
 
Bestyrelsesformanden oplyste endvidere, at LL ved sms af 04.11.2021 har 
meddelt, at han må stoppe såvel som suppleant til bestyrelsen som vært/frivillig 
på VHO. 

                
Beslutning: 
 
Taget til efterretning 
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4. Orientering fra kassereren, herunder: 
 
− Status økonomi / budgetopfølgning 
− Donationer og støtte 
− Status vedr. medlemmer 

 
På vegne af kassereren orienterede bestyrelsesformanden om den aktuelle 
økonomiske status med afsæt i Aktivitetsregnskabet pr. 31/10-2021. 
Sammenfattende kan det konstateres, at VHO’s økonomi fortsat er god og ro-
bust trods det meget høje aktivitetsniveau. 
 
Der er indgået 29.889 kr. som donation til shelterprojektet ”Benjamins Ro” samt 
primo november ekstraordinært 3.000 kr, som bestyrelsesformanden for stør-
stedelens vedkommende har videredisponeret som speciel støtte til det lokale 
veteranishockeyhold ”Warriors” (målmandsstave) 
 
Aktuelt for hele 2021 er registreret en kontingentindtægt på 8.700 kr, - svarende 
til 57 private medlemmer og 6 foreninger/organisationer. 

 
Beslutning: 
     
Taget til efterretning 
 
 

5. Orientering fra daglig leder, herunder: 
 

− Status vedr. værter 
− Status for beboere 
− Status vedr. brugere 
 
Der er aktuelt tilknyttet 21 frivillige/værter til VHO. 
På beboersiden har vi fortsat 6 beboere, - hvoraf 3 er på vej i anden bolig. 
På brugersiden har de løbende aktiviteter langsomt men sikkert fået de fleste bru-
gere til at vende tilbage efter Covid10-pandemien. Positivt at også nye – såvel vete-
raner som pårørende – aktivt har deltaget og bakket op omkring de mangeartede 
aktiviteter m.m. 
Drøftet hvorledes bestyrelsen og daglig leder kan få italesat en forståelse for den 
fælles omgangstone, hvorledes nye brugere bydes velkommen m.m.  - herunder 
hvilke initiativer og tiltag, der kunne være behov for. 
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Beslutning: 

 
Taget til efterretning 

 
 
6. Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg 

 
6.1. Aktivitetsudvalget  

 
Orientering / opfølgning vedr. fremsendte ansøgning om aktivitetstilskud 
2022 til VETC. 
Ansøgningen er på 188.000 kr. og indeholder såvel de traditionelle mærke-
dage som nye tiltag og aktiviteter.  
Den konkrete ansøgning skal alene opfattes som mål- og retningsgivende for 
VHO’s mangeartede aktiviteter i 2022, idet der fortsat og løbende i sagens 
natur skal være mulighed for tilpasninger som følge af oplæg, idèer og for-
slag fra brugere, beboere og frivillige. 
 
 

Beslutning: 
 

Taget til efterretning og vedtaget, at der med afsæt i den aktuelle økonomi 
samt især en specifik donation til formålet, tilbydes børnefamilierne en tea-
teroplevelse ”Jul på Slottet” på Odense Teater i juleferien ( 28/12-2021)  

 
 

6.2. Haveudvalget 
 

Fortsat drøftelse af status for udvalgets bemanding, arbejde, udfordringer og 
perspektiver vedr. de frivilliges / brugernes indsatser på den samlede matri-
kel, Sdr. Boulevard 15. 
 
 

Beslutning: 
 

Drøftedes, at der er en uløst opgave ift udearealer,  - især mellem de 2 
bygninger og taget til efterretning, at der umiddelbart ikke ses en løs-
ning. 
 
Endvidere taget til efterretning, at der nu foreligger en donation til op-
sætning af fitnessredskab i haven 
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6.3. Hus- og køkkenudvalget 

 
Status / orientering om kommende større arrangementer, - herunder bl.a. 
Mortens Aften og aktiviteterne i december måned. 
Endvidere en orientering om samarbejdet med Soldaterhjemsforeningens 
gruppe af frivillige.   

 
 
Beslutning: 
 

DBN’s orientering taget til efterretning, - herunder  
• at der arrangeres julefrokost for veteraner og pårørende 06.12. på 

Dannevirke 
• at arrangementer ifm jul og nytår skal slås op snarest 
• at onsdag, den 22.12 afholdes som ”julehygge”   
• at der onsdag den 29.12. arrangeres en Nytårsfrokost på VHO 

 
Endvidere vedtaget, at der mandag, den 17.01.2022 kl. 19:00 arrangeres 
en Nytårskur på VHO ( tovholdere: Henrik Lægteskov + Henning S. ) 

 
 
6.4.     Indkomne oplæg, forslag m.m. til behandling  
 
1. Orientering om samarbejdet med Beskæftigelses- og socialudvalget og for-

valtningen samt behandling af Lokalbestyrelsens bidrag til Odense Kommu-
nes aktuelle udarbejdelse af en ny politik og strategi for Veteranområdet. 
Forslag til lokalbestyrelsens bidrag/input fremlægges på mødet 

 
 
Beslutning: 
           

Drøftedes og vedtaget, at udkastet kan kommenteres af bestyrelsens 
medlemmer / daglig leder frem til senest 12.11., hvorefter færdig udgave 
rundsendes.       

           
 
 
 
 
 
 



DANSKE 
VETERANHJEM 

 
 
 

      
  Veteranhjem Odense 
                                       Bestyrelsen for lokalafdelingen VHO  

5 
 

 
 
 
 
2.        Orientering om forslag til etablering af et mindre fitness-center hos Fyns Mili-

tærhistoriske Museum ( portbygningen, ”arresten”) i et samarbejde med 
Odense Garnisons Idrætsforeningen. 

          Det foreslås, at der bevilges 1.000 kr. som et samlet kontingentbidrag for 10 
veteraner ( beboere / brugere )  i en forsøgs-/projektperiode på 5 måneder.  

  
Beslutning: 
           

Vedtaget 
 
 
3.       Fastlæggelse af dato for afvikling af lokalforeningens ordinære generalfor-

samling 2022.   
I henhold til foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes inden 
udgangen af maj måned.  
Tidligere års generalforsamlingerne blev afviklet i henholdsvis februar måned 
( 2020 ) og i maj måned ( 2021 ) 
 
Bestyrelsesformanden foreslår, at generalforsamlingen 2022 afvikles i ultimo 
februar måned, således der sikres et rimeligt forhold mellem medlemmernes 
betaling af årskontingent og selve kalender-/”aktivitetssåret”. 
Hvis datoen f.eks. fastsættes til onsdag, den 23. februar 2022  er sidste retti-
dige betaling af kontingent 25. januar 2022, såfremt medlemmet ønsker at 
bevare / få tale- og stemmeret.  
 
Bestyrelsesformanden foreslår derfor endvidere, at der iværksættes en 
hvervningskampagne i perioden ultimo november – medio januar med det 
formål, at nuværende medlemmer vil forny medlemsskabet, og at flere bliver 
indmeldt.  
Måltallet kunne sættes til:  80 private medlemmer  + 15 foreninger, organisa- 
tioner og virksomheder 

 
 
Beslutning: 
           

Vedtaget 
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7. Næste møde 
 

Tirsdag, den 14. december 2021 kl. 17:00 - 20:00, jv. den vedtagne mødekalender. 
Mødet afvikles på restaurant Oluf Bagers Gaard, Nørregade 29 
 
Herudover anmodes bestyrelsens medlemmer om at notere følgende arrangement i 
kalenderen: 
 
Mandag, den 15. november 2021 kl. 16:00 - 20:00  VeteranCentrets - Modulkursus 
 
 
 

8. Eventuelt 
 

Ingen bemærkninger 
 


