Den 11-02-2020.

Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg
Tilstede: Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Henrik Holmkvist, Karsten Hansen Petersen, Jimmi Povlsen
+ Dagligleder Claus Andersen
Fravær: Henrik Fenneberg, Jesper Eriksen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af sidste referat
Dato for Generalforsamling 2020
Fastsættelse af kontingent 2020
Projekt Shelters herunder haven og donation - VHA
Evaluering af brugermøde 1. kvartal.
Rekruttering af frivillige
Frihedsfest d. 4. maj 2020
Ferielejr Frydenborg + Nordjysk veteran sommerlejr.
Udsmykning og billeder på veteranhjemmet + donation
Dato for næste møde.
Eventuelt.

Ad. 1.

Dagsordenen godkendes af de tilstedeværende.

Ad. 2.

Referatet fra sidste møde godkendes.

Ad. 3.

Generalforsamling i 2019 var den 3. juni, og det besluttes foreløbigt at lægge
generalforsamling for 2020 den 21. april kl. 18:00. Der vil indkaldes til kommende
generalforsamling for medlemmerne rettidigt jf. vedtægterne. Indkaldelse bliver på vores
hjemmeside og de sociale medier. Igen i år vil der være fællesspisning kl. 17:00

Ad.4.

Kontingent for 2020 fastsættes til 200,00 kr. for enkeltpersoner, og 500,00 kr. for
virksomheder og foreninger. Samme takster som 2019. Der kommer opslag på de sociale
medier vedrørende kontingent og betaling hertil. Ved at opgive sit personnummer, vil beløb
på min. 200 kr. være fradragsberettiget. Se i øvrigt betalingsmuligheder på vores
hjemmeside.

Ad.5.

Projektet er godt i gang og tegningerne er ved at blive færdiggjort. Der er byggemøde onsdag
den 12. februar, hvor Per deltager og følger op på tidsplanen.
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Vi har ligeledes fået tilbudt en donation på arbejdskraft fra 8 håndværkere, som vil være
behjælpelig med tilpasning og forskønnelse af haven. Planen bliver udarbejdet i samarbejde
med virksomheden, lokalbestyrelsen og daglige brugere på veteranhjemmet.
Ad. 6.

Der var pænt fremmøde på første kvartals brugermøde, hvor alle veteraner og pårørende
har mulighed for at komme med forslag og gode ideer til fremtidens aktiviteter. Der var flere
ønsker om eks. Fællesture/oplevelser til eks. Normandiet eller andre mindre endagsture.
Lokalbestyrelsen og daglig leder indsamler ønsker og ideer, hvor der vil blive lavet en
prioritering af midler senere på sæsonen.
Fællesspisning inden mødet trækker folk til, så det vil blive en tilbagevendende begivenhed –
dog var der ønsker om brun sovs.

Ad. 7.

Vi vil i foråret rekruttere flere frivillige værter, så veteranhjemmet kan bemandes hver dag.
Der kommer et opslag på diverse medier og der forberedes informationsaftner, hvor
Lokalbestyrelsen og daglig leder er repræsenteret.

Ad. 8.

Tv2 Nord, Aalborg kommune, Aalborg stift og Forsvaret ønsker at skabe årets mest livsglade
fejring af 75-året for Danmarks befrielse. Veteranhjemmet deltager i arrangementet, og har
tilmeldt en standplads ved havnen. Der kommer mere nyt efterhånden som diverse aftaler
bliver lagt.

Ad. 9.

Fonden Danske Veteranhjem arrangerer sommerlejr Frydenborg igen i år, hvor der er
deltagelse fra alle 5 Veteranhjem. VHT er ansvarlige og sender orientering om
mødedeltagelse senere samt information om tilmelding på nettet snarest.
Endvidere arrangeres der igen sommerlejr i det nordjyske, hvor tilmelding kan ske til
Soldaterhjemmet.

Ad. 10.

Karsten samler en gruppe brugere til at gennemgå billeder på Flyvevåbnets fototjeneste,
som vil donere os nogle fotos. Hvis man ønsker at være med i gruppen for forskønnelse af
veteranhjemmets vægge, skal man kontakte Karsten.
Endvidere har vi modtaget plakater fra Bybakke.dk, som kan ses på veteranhjemmet.

Ad. 11.

Næste møde i Lokal foreningsbestyrelsen bliver de. 11. marts kl. 16:00.

Ad.12.

Referent. Claus Andersen.
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