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Den 26. september 2022. 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

 
Deltagere:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Maj Raal, Karsten Eriksen, Gitte Visborg, Claus Mølgaard, Claus 

Andersen 
Tid: mandag den 26. september 2022 kl. 17:00 til 19:00 på Veteranhjemmet. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang af forrige referat og godkendelse heraf 
3. Opfølgning på igangværende opgaver/projekter herunder bevilling fra FDV 
4. Årshjul 2022 
5. Rekruttering af frivillige 
6. Børnearrangement på Cafe Fidus 
7. Ture: fisketur – Regan Vest 
8. Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation 
9. Brugermøde 
10. Søspejdere 
11. Eventuelt 
12. Næste møde i LFB. 

 

 

Ad. 1 Dagsorden godkendt af de tilstedeværende. 

Ad. 2 Opfølgning fra sidste møde: 
• Nyt lærred mangler fortsat og vil være klar inden foredrag om Sirius patruljen. Ansvarlig Jes.  
• Foredrag om Siriuspatruljen bliver den 1. november. Jes aftaler med C.L. og laver et 

opslag/begivenhed. 
• Brænde til bålet ved shelterområdet. Karsten kan ikke skaffe træ og alle må holde øje med 

gratis/billigt træ til bålet. 
• Dato for kursus til lokalbestyrelsen tilgår. Per har kontakt til CFSA. Dato bliver den 30. november 

kl. 20.00. 
Referatet godkendes. 
 

Ad. 3. Opfølgning på igangværende opgaver/projekter herunder bevilling fra FDV 
Ekstra bevilligede midler er givet retur til FDV., grundet større driftsudgifter på alle VH. Vi betragter 
det som en udsættelse, i det vi vil modtage samme beløb i 2023. 

 Se også punkt. 2. 
 
Ad. 4. Årshjul 2022. Se årshjulet på informationstavlen på hjemmet. Årshjulet for aktiviteter 2022 

gennemføres hvis der er frivillige til opgaverne. 
 Mortensaften d. 10. november bliver afviklet som forrige år. Der indkaldes til fællesspisning med and, 

sovs og kartofler – menu udefra. 
 Ansvarlig: Maj. C.A. bestiller maden. 
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 Julehygge er på trapperne og VHA vil være vært for flere arrangementer. Disse drøftes på kommende 
møde i LFB. 

Ad. 5 Rekruttering af frivillige til VHA. Det aftales at gennemføre to introdage/aftner henholdsvis den 3/10 
og den 11/10. CA deltager på begge. Gitte deltager den 3/10 og Jes den 11/10. 

Ad. 6. Børnearrangement på Cafe Fidus. Der er arrangement den 1. oktober med alt betalt for familierne, og 
flere har tilmeldt sig. Maj deltager. Midlerne til arrangementet er fra indsamling af skrald sidste år, 
hvor de børn som deltog skulle belønnes med en særlig dag for dem. Alle andre måtte naturligvis også 
gerne tilmelde sig. 

 Enkelte børn fra skraldindsamlingen kunne ikke deltage, og Veteranhjemmet indkøber derfor en 
mindre gave til dem, som erstatning for arrangementet. 

 

Ad. 7. Ture.  
Fisketur med familien ved Buderupholm fiskesø planlægges til den 12. november kl. 12:00 – 15:00. 
Der vil være mulighed for at medbringe grill, eller VHA medbringer sandwich mv.  
Mølgaard og Jes deltager – laver opslag mv.  
Regan-Vest. Det er ikke lykkedes at få arrangeret en rundvisning i bunkeren, med en guidet tur i det 
fri. Det besluttes at afvente til foråret, så vi kan komme ind i bunkeren. Per ansvarlig. 
Minigolf turnering. Jes laver opslag om turnering 2022. 
 
 

Ad. 8. Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation. Intet at bemærke. 

Ad. 9. Brugermøder. Der har været afviklet brugermøde med efterfølgende spisning. På mødet var der rigtig 
gode dialoger om ønsker og forventninger til hjemmet og de aktiviteter som planlægges. Referatet fra 
mødet kan findes på info-tavlen på hjemmet. 
Næste brugermøde er planlagt til den 29. november 2022.  

 
Ad. 10. Eventuelt.  
 Søspejderne. Per orienterer om kommende besøg af søspejderne. De har spurgt til om de måtte låne 

græsplæne-plads til deres telte weekenden uge 39, hvilket de fik tilladelse til. 
Generalforsamling 2023. Per foreslår, at GF og kontingentindbetalingerne skal følge kalenderåret, og 
at der derfor skal indkaldes tidligt i det nye år. Alle er enige og det planlægges til afholdelse uge 6.  
Tre medlemmer på valg herunder valg af lokalformand. 
FDV-konference 2022 aflyses grundet for få tilmeldte. 
 

Ad. 11. Næste møde i lokalforeningsbestyrelsen bliver den 15. november 17:00 til 19:00. 

 


