Den 12-09-2020.

Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg
Tilstede: Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Henrik Holmkvist, Karsten Hansen Petersen, Claus
Petersen + Dagligleder Claus Andersen.
Fravær: Jimmi Povlsen, Tina B (USA).

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af sidste referat
Konstituering af LFB jf. vedtægter
Status på jubilæum den 29. november 2020
Status på shelterprojekt
Kommende brugermøde herunder indhold
Udsmykningsgruppen, billeder på væggene
VHA skilt
Oplæg for HJV.
Rekruttering af frivillige
Næste møde
Eventuelt.

Ad.1.

Dagsorden for mødet er godkendt.

Ad.2.

Referatet fra sidste møde godkendt.

Ad.3.

På Generalforsamling blev følgende valgt til lokalbestyrelsen; Jimmi (genvalgt), Claus
Petersen og Tina B (opholder sig i USA til foråret 21.

Ad.4.

Lokalbestyrelsen konstituerer sig med følgende ansvarsområder:
Per Frederiksen Formand,
Jes Kaa Næstformand med særligt ansvar for jubilæum og fundraising,
Jimmi Povlsen med særligt ansvar for fundraising,
Henrik Holmkvist med særligt ansvar for aktiviteter og bygninger,
Karsten H. Petersen med særligt ansvar for rekruttering og sikkerhed,
Claus Petersen med særligt ansvar for aktiviteter
Tina B. Kristensen opholder sig i USA og deltager på skype til møderne.
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Formand og Næstformand, daglig leder og
Dorte Skov (FDV), som koordinerer med Aalborg kommune ifm. afvikling af 10 års jubilæum.
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Vi forventer at afvikle infomøde omkring gennemførelsen af arrangementet for veteraner
inden den 29-11-20.
Ad.5.

Shelterprojektet har været sat på pause grundet Corona, men vi følger op på processen.
Tegninger af shelters er udarbejdet og fuldmagt fra kommunen er modtaget.
Claus A. kontakter arkitekt for status vedr. byggetilladelse og proces for tømrerne.

Ad.6.

Vi kan nu begynde at afvikle brugermøder igen, og dato for det næste er fastsat til den 26.
oktober kl. 18:00 på veteranhjemmet. Der vil være gratis fællesspisning for alle fra kl. 17:00,
fortsat man tilmelder sig i begivenheden.
På brugermødet drøftes forskellige emner og man har mulighed for at stille spørgsmål. Der
vil blive en gennemgang af de planlagte og kommende aktiviteter, fælles arbejdsdag på
hjemmet samt info omkring vores jubilæum sidst i november.

Ad.7.

Karsten orienterer omkring planen for en rød tråd i billeder og udsmykning indendørs på
hjemmet. Der er nu mulighed for at komme og se i gemmerne hos fototjenesten, om ikke
der kunne være relevante billeder vi kunne bruge.

Ad.8.

Karsten har fået kontakt til et par folk, som gerne vil være behjælpelig med at renoverer
træskiltet på facaden. Skiltet bringes til Frøstrup i uge 38 – planen er at det senest skal være
klar til november.

Ad.9.

Vi modtager jævnligt forespørgsler på, at lave oplæg omkring veteranhjemmet, Fonden
Danske Veteranhjem og det at være veteran – sidst fra et hjemmeværnskompagni. Per,
Henrik og Karsten koordinerer diverse oplæg for resten af året.

Ad.10.

Karsten laver et oplæg om rekruttering af nye frivillige til veteranhjemmet. Herefter vil det
være den daglige leders ansvar for kontakt, samtaler og screening (gerne med et medlem af
LFB), og efterfølgende ledelse og faglighed. Alle nye frivillige kan deltage i
frivilliguddannelsen som påbegyndes næste måned.

Ad.11.

Næste møde i Lokalbestyrelsen er fastsat til den 02-11-20 kl. 18:00.

Ad.12.

Eventuelt.
Fælles arbejdsdag fastlægges til den 14. november i tidsrummet fra kl. 10:00 til 14:00. Alle
daglige brugere og andre som støtter op omkring vores veteranhjem, opfordres til at deltage
og hjælpe med at gøre hjemmet klart til jubilæum.
Vandretur for veteraner og pårørende planlægges til den 24-10-2020. Jes er tovholder og der
vil komme et opslag herom senere.
I forhold til aktiviteter med fællesspisning blev det drøftet og besluttet, at der fortsat vil
være en brugerbetaling til alle fællesspisningsarrangementer dog undtaget fællesspisning før
hvert kvartals-brugermøde. Der differencernes mellem medlemmer af foreningen og ikke
medlemmer sådan, at hvis man har betalt medlemskontingent spiser man gratis, og hvis man
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ikke er medlem, koster det henholdsvis 10 kr. for morgenmad og 20 kr. for
middagsmad/aften. Betaling skal være kontant ved tilmelding eller efter aftale med den
ansvarlige. Brugerbetalingen starter til oktober og pengene sættes på hjemmets konto til
brug for aktiviteter/fællesspisning.
Ønske om et billardbord på hjemmet. På generalforsamlingen kom der forslag om
anskaffelse af et billardbord, som eventuelt kunne placeres i udestuen. Der er villighed til at
se på ønsket, og tage det med i de økonomiske prioriteringer på kommende møde. Punktet
tages derfor med på næste møde.

Referent Claus Andersen.
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