Bestyrelsesmøde mandag d. 19/6 2017, kl. 15.00 på Soldaterhjemmet
Dannevirke
Dagsorden:
1.

Velkomst.
Formanden udtrykte sin skuffelse over de manglende afbud fra
bestyrelsesmedlemmer.

2.

Gennemgang og godkendelse af referat.
Referatet godkendt.

3.

Nyt fra fonden Danske veteranhjem.

Tredie møde i Formandskollegiet afholdt mandag d. 12/6-2017 på
Veteranhjem Trekantsområdet.
Mødet blev indledt med 2 briefinger, således:
• Soldaterlegatet ved Thore Clausen (soldaterlegatet.dk).
• Natur Retreat for Veteraner ved Anne-Line Ussing
(naturretreatforveteraner.dk).
Fonden og dermed veteranhjemmene får stadig større ekstern
anerkendelse.
• Standardvedtægter er nu på plads på alle hjemmene.
• Der har ved alle veteranhjem været gennemført ordinære
generalforsamlinger (undtagen VHA, hvor dette efter aftale er blevet
udeladt).
• Fsva. den daglige drift, er denne nu stabiliseret inkl. rapporteringer.
• Modtagne referater fra bestyrelsesmøder bliver uploaded præcis som de
er modtaget.
• I rapportering til Fonden om afholdte aktiviteter, skal indgå en kort
skriftlig samlet beskrivelse af den afholdte aktivitet. Gerne ledsaget af et
par billeder.
• Forsikringsforhold er på plads. Dette gælder også sundhedsforsikring for
DL og arbejdsskadeforsikring for frivillige. Alle frivillige er dækket, under
alt virke i Fondens regi.
• Alle blev opfordret til at ”tale hinanden op”, og til generelt at optimere
både det interne samarbejde og samarbejdet med andre veteranaktører
(fx KFUM, Danmarks Veteraner og Soldaterlegatet).
• DL blev opfordret til at optimere den indbyrdes kommunikation, herunder
fx når en beboer ”skifter” fra et veteranhjem til et andet.
• DL skal ved pressehenvendelser altid forud for eventuel udtalelse
henvende sig til SEKCH. De lokale FMD blev opfordret til at følge samme
•

procedure, idet dog emnet generelt af SEKCH vil blive taget op med
fondsbestyrelsen.
• Alle blev opfordret til også at fortælle ”de gode historier”.
• SEKCH anmodede om af DL at blive orienteret, når et ophold på et
veteranhjem afbrydes af en DL.
FÆLLES RETNINGSLINJER
SEKCH konstaterede, at tilbagemeldinger fra de 5 veteranhjem pegede
på, at der på det foreliggende grundlag var generel enighed herom
mellem 4 hjem, idet dog det femte - VHA - umiddelbart havde en noget
afvigende opfattelse af indholdet af disse retningslinjer. Det var således
SEKCH vurdering, at det p.t. ikke tjente et konstruktivt formål i dette regi
at drøfte emnet.
FRIVILLIGES ENGAGEMENT OG UDDANNELSE
Det blev konstateret, at der netop i regi af VETC har været afholdt 1.
uddannelsesmodul (Jylland). Umiddelbart synes tiltaget at være taget
positivt imod fra de frivillige. Næste uddannelsestilbud bliver på Sjælland.
Fonden var i f.m. 1. modul blevet tildelt 6 pladser (ud af 30
kursuspladser). Forventningen er, at den samlede kapacitet fremadrettet
bliver øget. MS ønsker at deltage i det næste kursus, koordineres med
DL/VHO
I f.m. de frivilliges engagement blev det understreget, at DL har en
koordinerende rolle.
Det blev aftalt, at 4.møde i Formandskollegiet bliver afholdt på VHK,
onsdag d. 23/8-2017. Nærmere herom tilgår fra SEK.
4.

Nyt fra VHO og de andre veteranhjem.

ORIENTERING FRA DE 5 VETERANHJEM, herunder flg. vurderede generelle
karakteristika:
• Godt samarbejde mellem lokal BESTY, DL og brugere.
• Forskellige interne DL produkter (fx ”fredagsbrev” og ”nyhedsbrev”), kan
overvejes fordelt til øvrige DL og til SEK).
• Der blev drøftet ”fælles arrangementer”, fx i form af sommerlejr og
skydekonkurrence.
• Flere veteranhjem meldte om, at det grundet manglende tilslutning
havde været nødvendigt at tilpasse (aflyse) aktiviteter.
5.

Økonomi.

Intet nyt
6.

Nyt fra byggemøde.

Intet nyt. Licitationsmøde 23/6
7.

Planlagte og afholdte aktiviteter.

Der har været rigtig mange aktiviteter at deltage i for vores Veteraner,
bl.a virksomhedsbesøg hos TenCate, træklatring, rundvisning på Ivar
Huitfeldt og OB-kampe på Stadion. Desværre gælder det også her at
mange tilmelder sig, men også mange glemmer at melde fra. Det er en
dårlig vane og giver vores værter/arrangører et lidt dårligt indtryk. Alle
kan få forfald af den ene eller anden grund, MEN MELD NU AFBUD…..
8.

Drøftelse af vores Facebook side.

Vi har i enighed ”blødt” restriktionerne en del op og håber nu at det
tilfredsstiller ”markedet”. Den umiddelbare reaktion er totalt udeblevet, så
vi forventer at vi er i mål med en tilfredsstillende formålsbeskrivelse.
9.

Evt.

Der arbejdes intenst på at få fabrikeret en VHO T-shirt, der er forskellige
leverandører/sponsorer i spil. DL/VHO og MS koordinerer. Men T-shirtsene
ER på vej.
Der var afsat to bestyrelsesmøder både d. 18.12.17 og d. 4.12.17. 4/12
fastholdes som næste møde.
For referat Michael/Henrik

