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Den 23-03-2021. 

 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

Deltagere:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Karsten Hansen Petersen, Tina B Kristensen (med på 

TEAMS), Dagligleder Claus Andersen 

Gæster: Bjarne Petersen, Aalborg roklub. 

Afbud: Henrik Holmkvist, Jimmi Povlsen, Claus Mølgaard. 

Dagsorden: 

1. Deltagelse af Bjarne Petersen 17.00. Emne: muligheder for et samarbejde omkring Veteran-roning. 
2.       Godkendelse af dagsorden. 
3.       Godkendelse af sidste referat. 
4.       Formandens orientering om bl.a. ønskeliste til Fonden 
5.       Hjemmets økonomi ved daglig leder. 
6.       Donations projekter: 
7.       Brugermødet den 12-04-2021 
8.   Årshjul 2021 – er der ændringer pga. Covid-19. 
9.   Eventuelt. 
 Karsten. Punkter fremsendt til alle. 
 Andre: 
10.   Særligt for næste møde. 

 

AD.1:  

Bjarne Petersen fortæller om muligheder for roning i Aalborg, og hvordan Militærroning er bygget op i 

andre lande. Han kunne godt tænke sig at tilbyde roning for veteraner på samme vilkår som eks. deres 

Universitetsroning. Målet vil være, at kunne få skabt et hold til en 8ér båd med veteraner, og gerne på sigt, 

at tilbuddet bredes ud som et landsdækkende tilbud til bl.a. andre Veteranhjem. 

Veteranerne skal lære at ro, opnå succes ved fællesskabet, og de fornøjelser og gevinster man får ved 

deltagelse. Lokalbestyrelsen vil i samarbejde med Bjarne arbejde videre med projektet, og i første omgang 

afdække interessen ved åbent-hus arrangementer. 

 

AD.2: 

Dagsordenen blev godkendt af de tilstedeværende. 

 

AD.3:  

Referat fra sidste møde blev godkendt af de tilstedeværende. 

 

AD.4: 

Per orienterer om netop gennemført besøg af Teknisk gymnasium, som skriver opgave om naturen som en 

lindrende effekt på krop og sind. De ville høre om veteraners oplevelser med naturen, og hvordan deres 

erfaringer er med at være i naturen. 
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Per orienterer, at ønskelisten med økonomiske prioriteter for fuldførelse af mål og værdier 2021, nu er 

afsendt til Sekretariatet, som bringer den videre ind til kommende bestyrelsesmøde i FDV. Vi vil 

efterfølgende modtage svar på vores ønsker, og behandle det videre forløb på kommende møde i LFB. 

AD.5:  

Hjemmet har en god økonomi og de ansøgte midler til aktiviteter vil kunne dække udgifterne resten af året. 

Der vil også være luft til ekstra aktiviteter, som vil blive drøftet på kommende brugermøde. 

 

AD.6: 

Der er intet nyt i de 2 aktuelle donationsprojekter, da der fortsat er restriktioner som skal overholdes. TECH 

college kan dog begynde at starte deres skolepraktikker op igen, så inden længe fortsættes arbejdet i 

shelterområdet. 

Der skal indkøbes planter til området, hvilket LFB sætter i værk. 

Karsten har fremsendt en forespørgsel til LFB. på ønsker til yderligere indkøb til shelterområdet, og der 

bevilliges 5.000,00 kr. til anskaffelse af bl.a. brændeskur og diverse redskaber til bålområdet. Karsten har 

opgaven med diverse indkøb sammen med Claus A. 

AD.7: 

Der er planlagt Brugermøde den 12. april kl. 18:00, og med nuværende restriktioner må vi afvikle det 

udendørs – eller alternativt online. Jes og Karsten finder ud af muligheder og vil lave et link, som man kan få 

tilsendt. 

Der informeres nærmere om det på de sociale medier og som opslag på den fysiske tavle. 

 

AD.8: 

Årshjul 2021. Vi tilstræber at kunne gennemføre alle planlagte arrangementer med det næste til påske. Der 

tilføjes yderligere arrangementer som ekstra vandreture, inspirationsture med socialt- og kulturelt indslag. 

På det kommende Brugermøde bliver der orienteret mere om planerne. 

Årshjulet kan findes på tavlen. 

 

AD.9: 

• Karstens punkter blev drøftet under punkt. 6. Formål og beløb blev bevilliget. 

• Claus A. Der skal tilkøbes nogle nye stole til udestuen, da flere er begyndt at knække i stellet. CA 

undersøger priser og sender forslag til LFB til godkendelse. Det er besluttet, at der skal indkøbes x 

antal nye stole.  

 

AD.10: 

Næste møde i lokalbestyrelsen er fastsat til den 19. april kl. 17:00 til 19:00 på Veteranhjemmet. 

 

Referent: Claus Andersen. 


