Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 9. september 2020
Mødet afholdes på Veteranhjem København, Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg. Grundet Covid-19
er det ligeledes muligt at deltage pr. telefonen.
Deltagere tilstede: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Karl
Erik Nielsen. Derudover deltager sekretariatschef (SC) Dorte Skov-Jespersen fra Sekretariatet.
Deltagere via telefonen: Jette Clausen, Susanne Bach Bager, Bo Lundgren. Derudover deltager
Jannik Taanum Andersen fra Veterancentret.
Afbud: Tina Wahl, Birgitte Ladefoged og Peter Suarez.
1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen
Efter 25 minutters tekniske udfordringer, byder formanden (FMD) velkommen til bestyrelsesmøde i
Fonden Danske Veteranhjem (FDV). FMD gennemgår dagens program – status på økonomi, status
på bygninger, orientering om VH, Veterancentret vil kort orientere om ”Evaluering på
veteranområdet, vi skal drøfte kommunikationsplatforme og endelig skal VHK lave et oplæg, som
de gerne vil slutte af med, hvorfor punktet rykkes til sidst.
2. Oplæg om Veteranhjem København
VHK har anmodet om at rykke indlægget til sidst.
3. Formandens redegørelse
Siden sidst har FMD deltaget i følgende:
o
o
o
o
o

Opfølgningsmøde Forsvarsministeriet
VHT´s 10-års jubilæum
VHK´s 10-års jubilæum
”Fredagsbar” før Flagdagen med Folk & Sikkerhed, Tv-program
Flagdag Kastellet

Kommende arrangementer:
o
o

11/9 møde med Lars Christian Lilleholt, Forsvarsordfører for Venstre
1/10 møde med Bosnien-Herzegovinas ambassadør i anledningen af 25 året for krigen

4. Sekretariatschefens redegørelse, herunder kort orientering om hvert veteranhjem
Vedr. COVID-19 følger FDV fortsat myndighedernes anbefalinger. Der er ekstra fokus på smitterisiko
og forebyggelse.
Nogle af de ting SC også har brugt tid på siden sidst:
o
o
o
o

Fastansættelse af økonomimedarbejder Annita
Fortsat arbejdet med endelig ibrugtagningstilladelse vedr. VHO og inddraget advokat
Tinglysning af transformerstation vedr. VHM mhp. kompensation kr. 23.000
Godkendelse fra Veterancentret til at overføre Ferielejrpulje 2020 kr. 130.000 til næste år

o
o
o
o
o

Besvaret henvendelse fra Veterancentret vedr. fokus på overnattende børn på
veteranhjemmene
Assistere VHA med planlægning af deres 10-års jubilæum – forhåbentlig med
ministerdeltagelse
Rammesætte midler fra Socialstyrelsens ULFRI pulje kr. 570.000
Møde med erhvervsassurandør og gennemgået og opdateret alle forsikringer
Tilbragte Flagdagen på VHO

Kort orientering om de 5 veteranhjem
VHT Vi har i august haft 105 overnatninger, fordelt på 5 veteraner, vi har i alt 4 værelser til rådighed
pt. I august havde vi 469 gæster i alt. 46 egne arrangementer og 4 andres. I perioden 1/1 – 31/7 har
vi samlet haft i alt 1.555 besøgende, hvilket svarer til, at enhver veteran i Fredericia kommune har
været på besøg 2,6 gange. Vi er meget optagede af at skaffe økonomiske midler, da den store
tilgang af veteraner og pårørende, der vil deltage i arrangementer mm, (ærligt talt) er kommet
bag på os – vi har ganske enkelt ikke budgetteret med det.
VHA har i august haft 93 overnatninger, fordelt på 3 veteraner. Vi har 4 værelser, hvoraf 1 pt. er
ledigt (værelset er reserveret mhp indflytning ultimo august). I August har der været 250 brugere, 10
egne arrangementer og 3 eksterne. For perioden 1/1 til 31/8 har der været 1720 besøgende. Tæller
vi R4R, som har udgangspunkt hver onsdag fra VHA, med i det samlede antal gæster/brugere,
bliver det til 1880 besøgende tom. august. Der har været afviklet Generalforsamling d. 10. august,
og den nye lokalbestyrelse er ved at konstituere sig. Vi er allerede påbegyndt forberedelserne til
vores jubilæum den 29. november, hvor vi får forventer ministerbesøg. Aalborg kommune har
deslige sagt ja til at deltage og være behjælpelig i forberedelserne. Vi glæder os.
VHO August: 180 overnatninger fordelt på 6 veteraner, 254 besøgende i alt, 29 egne aktiviteter og
12 andres. I perioden januar – august 1528 besøgende og 926 overnatninger. VHO har 5
beboelsesrum + akutværelse. Stigende behov for inddragelse af Dannevirkes lokaler ifm. større
arrangementer. Dette arbejdes der på. Drift: ibrugtagningstilladelse mangler fortsat, forbedringer af
fysiske rammer i proces, beboere og brugere deltager i flere og flere aktiviteter sammen.
VHK har 5 ½ værelse. Vi har i august haft 148 overnatninger fordelt på 10 veteraner. Vi har i
øjeblikket ingen ledige værelser. I august havde vi 694 besøgende i alt. 35 egne aktiviteter og 7
andre aktiviteter. i perioden 01-31.07.20 har vi haft 2913 besøgende. De 6 beboere skal fremhæves
- det er virkelig en fornøjelse at se, hvordan de er overfor hinanden og hvordan de tager ejerskab
på huset. Der bliver klippet hæk, dækket morgenbord, handlet ind, ryddet op, støvsuget og vasket
gulv.
VHM har i august 2020 haft 29 overnatninger fordelt på 2 veteraner (1 som sover her ca.2 nætter
om ugen if. med behandling på Skejby). Vi har 2 værelser til rådighed – ved aflevering af byggeri
har vi 4 værelser til rådighed. I August har der været 296 besøgende. 18 egne aktiviteter, 8 andres
aktiviteter. I perioden fra 1.1.20 – 31.8.20 har vi haft 2403 besøgende. Jeg vil gerne fremhæve, at vi
får flere samarbejdspartnere til at afholde deres møder med veteranerne her på VHM –
veteranerne føler sig trygge.

5. Status på div. bygninger
➢

Veteranhjem Midtjylland – status på byggeri. Jesper Hymøller, Kuben Management A/S, har
i status til FB bl.a. skrevet følgende:

”Byggeriet blev opstartet umiddelbart efter sommerferien 2019.
Villaen Indvendigt er arbejdet med ombygningen og renoveringen af villaen afsluttet. Ud over de
indvendige renoveringer på villaen, var der rundt på bygningen skader på murværket samt
generelle afskalninger på facaderne. Noget at murværket var så ringe at det krævede renovering
her og nu. Disse arbejder blev der også fundet penge til. Der er således blevet udskiftet en del
murværk. Gammel overfladebehandling er blevet afrenset og facaderne er blevet pudset op på
ny.
Stalden Effekt arkitekter har lavet et forslag til renovering af staldbygningen som byggeudvalget
har godkendt. Der er blevet indhentet overslag fra 2 entreprenører på opførelse bygningen, men
begge priser har vist sig at være over budgettet. Der har været ansøgt om yderligere fondsmidler
fra andre fonde. Hvilket man desværre har fået afslag på. Man arbejder nu på en løsningsmodel
hvor bygningen udføres som et råhus, hvor der er udskudte arbejder som kan udføres senere når og
hvis man får tilført andre fondsmidler, eller af veteranerne selv.
Laden & Udhuset Bygningerne er gennemgået for fejl og mangler. Nu udstår kun entreprenørens
mangeludbedring.”
➢

Veteranhjem København

Der er siden sidst desværre blevet konstateret skimmelsvamp på VHK. Frederiksberg Kommune (FK)
har haft et firma til at vurdere skaden. VHK´s lokale bestyrelse ønskede en ”second opinion”, hvorfor
endnu et firma har gennemgået skaden. Begge rapporter viser nogenlunde det samme resultat. Pt.
afventes svar fra FK ift. et tilbud om udbedring af skimmelsvamp. Processen omkring eventuelt køb
af ejendommen kan fortsætte herefter.
Intet at bemærke omkring VHA, VHT og VHO.
6. Økonomi – status pr. 31/8 2020
Regnskab og Budgetopfølgning pr. 31/8 2020 gennemgås.
SC supplerer med at flere poster med fordel kan tilrettes det faktiske forbrug. Overforbrug på nogle
konti forventes udlignet af mindreforbrug på andre konti. Ejendomsskatter vedr. VHO og VHM er
f.eks. steget væsentligt. Alle planlagte omkostninger for den resterende del af 2020 afholdes delvis
indenfor driftstilskud fra Veterancentret og delvis fra hensat momskompensation fra 2019.
Ligeledes orienteres om den nye ferielov, som bevirker, at midler tilsidesættes og altså udlignes
senere på året; et nyt elektronisk bankafstemningssystem (Smartbank) er taget i brug og der er
tilkøbt og implementeret en Economic App til scanning af bilag. Desuden arbejder
økonomiassistent på tilretning af kontoplan samt nye, simplere regnskabsmodeller.
Momskompensation + driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen er søgt, men afventer svar ultimo 2020.
Bo og Susanne har bemærkninger til frivilliges kørsel. Bo bemærker, at det er vigtigt for nogle
frivillige med kørselsgodtgørelse. Susanne bemærker, at kørselsgodtgørelse til de frivillige er
reduceret væsentligt de sidste 2 år.

7. Kort orientering om ”Evaluering af veteranpolitikken” v/ Jannik Taanum Andersen,
Veterancentret
Det følger af forsvarsforliget 2018-2023, at den samlede veteranindsats skal evalueres.
Veterancentret har bidraget til evalueringen af veteranindsatsen med fem delrapporter, der
evaluerer indsatsen indenfor fem udvalgte fokusområder. Udover de fem fokusområder er styrkelse
af indsatsen overfor veteranens familie et særligt opmærksomhedspunkt igennem evalueringen.
De fem fokusområder var:
o
o
o
o
o

Den beskæftigelsesrettede indsats for de mest udsatte veteraner
Rehabilitering af de mest udsatte veteraner
Pårørende og børn, herunder særligt børn af udsatte veteraner
Forebyggelse af psykiske efterreaktioner
Den anerkendelsesrettede indsats

Den nuværende indsats indenfor de fem fokusområder er blevet kortlagt og evalueret.
Veterancentret har foretaget selvevaluering af egen indsats og har indhentet input fra eksterne
aktører via interviews vedrørende deres nuværende indsatser. FDV bidrog med et interview. På
baggrund af en Inspirationsdag, hvor 230 repræsentanter fra alle områder af veteranindsatsen
deltog, hvor Fonden var tilmeldt med hele ni deltagere, identificerede Veterancentret derudover
en række relevante temaer, som blev drøftet yderligere på i alt 15 workshops, hvor fagfolk og
aktører inden for området bidrog med input til mulige fremadrettede indsatser. FDV deltog i
workshops inden for beskæftigelse, rehabilitering, pårørende og anerkendelse. Selvevalueringer fra
Veterancentret, interviews med eksterne parter og opsummeringer fra workshops er alle bilagt de
enkelte delrapporter.
Partierne i forsvarsforligskredsen er blevet enige om at udmønte 50 mio. kr. (fordelt over de næste 3
år med 10 mio. kr. i 2021, 16,5 mio. kr. i 2022 og 23,5 mio. kr. i 2023) fra forsvarsforliget til en markant
styrkelse af veteranindsatsen. I løbet af efteråret vil der i samarbejde med forsvarsforligskredsen
blive taget stilling til, hvordan midlerne konkret skal udmøntes.
Forsvarsministeren har bl.a. udtalt:
”Den danske veteranindsats er udviklet og løftet over de seneste år. Men vi er som samfund
stadigvæk ikke gode nok til at passe på veteranerne. Jeg mener, at vi skal styrke støtten til de
hårdest ramte veteraner i rammen af Veterancentret, som de seneste år har vist sig at være en
stærk kapacitet….”
Tak til Jannik for oplæg.
FMD orienterer om at han sidder i advisory-board for Surfgaarden og foreløbig har deltaget i 2
møder. I tilfælde af at Surfgaarden vælger at lægge billet ind på nogle af de nye tiltag, vil FMD
gøre opmærksom på dette, så han ikke ender i habilitetsproblemer.
8. Oversigt over samt diskussion af Fondens samlede (herunder lokalforeningernes) eksternt
rettede kommunikationsplatforme – udsat fra sidste møde
SC gennemgår nuværende kommunikationsplatforme.

Susanne bemærker, at der gerne må indgå en vejledning til VH i en kommunikationsplan; KE
bemærker, at det er godt at strømline dette dog uden at diktere; Jette bemærker, at de
”uofficielle” FB-sider også har sin berettigelse;
Det besluttes, at Jette og SC laver oplæg vedrørende en kommunikationsplan for FDV til
fremlæggelse for Fondsbestyrelsen.
9. Evt. samt næste bestyrelsesmøde + andre datoer
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. november 2020 og er umiddelbart aftalt som Skypemøde
kl. 9 – 12, men en udvidelse af tidspunktet drøftes mhp. i stedet af mødes.
Andre datoer (med forbehold for udviklingen i COVID-19):
o

29/11 Veteranhjem Aalborg 10-års jubilæum

FB havde en drøftelse vedr. den Nationale konference, der er planlagt til 25/10. Da FB i
mellemtiden har fået en opfordring fra 5 enige lokalformænd om at udsætte konferencen endnu
en gang grundet COVID-19, imødekommes dette.
Morten orienterer om bygninger i Hou og Avderød, hvor han har været i dialog og
mailkorrespondance med henvenderen. Da projekt og vilkår ikke passer ind i FDV´s koncept,
konstateres det, at Morten har undersøgt mulighederne og FB ikke finder grund til at gå videre i
denne sag.
Oplæg fra Veteranhjem København
VHK´s formand, Anne Norderud, VHK´s næstformand Claus Stenberg samt VHK´s kasserer, Hans
Ahlefeldt deltog under dette punkt med et oplæg. Oplægget bestod af en række råd til
Fondsbestyrelsen og Sekretariatet, som blev lyttet til. Oplægget blev fulgt op af en kort diskussion.
SC sluttede af med at opsummere 2 ønsker fra VHK´s LFB:
1) hjælp til at sikre at alle 5 LFB føler sig hørt og repræsenteret i FB
2) tidligere og mere uddybet dagsorden fra FB møder med særlig fremhævelse af, hvor LFB
kan/skal bidrage.

/Referent Dorte Skov-Jespersen

