Den 02-11-2020.

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

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af sidste referat.
Hjemmets økonomi.
Næste fælles arbejdsdag.
Brugermøder på Hjemmet.
10 års jubilæum.
Eventuelt.
Næste møde.

Ad.1.
Dagsorden godkendt.

Ad.2.
Referatet godkendt.

Ad.3.
Hjemmet har en sund økonomi og der er midler til at gennemføre de resterende aktiviteter for året.
Der er sparet lidt ifm. Covid-19 restriktioner/nedlukninger, men det som er sparet lægges på årets sidste
aktiviteter. Vi planlægger 2 større aktiviteter for veteraner, pårørende og deres børnb – på steder hvor man
kan/må samles flere end 10 personer. Det kan eks. blive til en familietur i Zoo med frokost og/eller
biograftur mit alles! Aktivitetsudvalget undersøger muligheder og økonomi, og offentliggøre det herefter
på SoMe med tilmelding.

Ad.4.
Fælles arbejdsdag er planlagt til lørdag den 14. november i tidsrummet fra kl. 10:00 til 15:00. Per er
tovholder og han orienterer om ekstra midler VHA har fået tilført fra Fonden, til at dække udgifterne med.
Der laves et opslag snarest, og vi håber at så mange som muligt kan deltage. Der er restriktioner på 10
personer i forsamling, hvorfor vi kan være nødsaget til at dele arbejdsdagen over 2 weekender.
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Dette arbejdes der videre med.
Indhold på dagen vil være klargøring til forskønnelse af haven. Shelters er i proces, og der skal laves hegn,
fjernes græs og lægges ny belægning, findes planter mv.

Ad.5.
Brugermødet den 26. oktober blev udsat på ubestemt til pga. Covid-19 restriktioner. Vi forventer ikke at
der kommer lempelser på forsamlingsforbuddet i indeværende år, hvorfor vi iværksætter alternative
løsninger til inddragelse og medindflydelse på aktiviteter det kommende år. For at få så mange input, gode
ideer og nytænkning, vil vi oprette en tråd i vores Facebook-gruppe, hvor alle brugere/pårørende kan
komme med forslag til nye tiltag. Tråden påbegyndes den 8. november og vil løbe over 7 dage, hvorefter
der lukkes for yderligere kommentarer. Alle forslag drøftes i Lokalbestyrelsen med henblik på dannelse af
det kommende Årshjul for 2021.
Vi gør alle medlemmer og daglige brugere opmærksom på, at de til en hver tid kan kontakte et medlem af
lokalbestyrelsen, hvis man har ideer til ændringer eller selv har noget at tilbyde hjemmet.

Ad.6.
Det er besluttet at udsætte Vores 10-års jubilæum til andet kvartal 2021. Aalborg kommune vil med fuld
opbakning og økonomi, støtte vores jubilæumsfest når vi har fundet en ny dato.

Ad.7.
-

-

Franskundervisning på Hjemmet. Undervisningen er ikke aflyst, men blot udsat. Vi udsætter
tilbuddet om at deltage i franskundervisning på Hjemmet, til der er lempet lidt i Covid-19
restriktioner og til at vi er oppe på ca. 10 deltagere. Der vil blive lavet et nyt opslag på SoMe om
nogle uger.
Forslag om at dele udestuen op i en hyggesektion med tv og en sektion med borde. I denne Covid19 periode med forsamlingsforbud på mere en 10 personer, må vi dele hjemmet op sådan at selve
huset er for beboerne og de ansatte/frivillige – og udestuen er for brugerne. På intet tidspunkt må
der være mere end 10 personer i udestuen. Derfor bevilliges der økonomi til at indkøbe 2 stk. 2personers sofaer (havemøbler eller lign) og en skillevæg/rumdeler. Vi fører et antennekabel ud i
udestuen og hænger et tv op. Hvis det virker efter hensigten, kan foranstaltningen fortsætte efter
Coronatiden – ellers pakkes det sammen.

Ad.8.
Næste møde planlægges til den 09. december kl. 17:00 – 19:00

Referat Claus Andersen.
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