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Den 29-06-2022. 

 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

 

Deltagere:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Maj Raal, Karsten Eriksen, Claus Andersen 

Afbud: Gitte Visborg, Claus Mølgaard 

Tid: onsdag den 29. juni 2022 kl. 17:00 til 20:00 på Veteranhjemmet. 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Gennemgang af forrige referat 
3. Opfølgning på igangværende opgaver/projekter herunder bevilling fra FDV. 
4. Årshjul for 2022 

5. Flagdagen 

6. Rekruttering af frivillige. 
7. Lokalbestyrelseskursus – status (Per) 
8. Nyt fra FDV og Formandskollegiet. 
9. Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation. 
10. Klage fra brugere 

11. Trafikkegler 

12. Eventuelt 
13. Næste møde i LFB 

 

Ad. 1 Dagsorden godkendt af de tilstedeværende. 

Ad. 2 Opfølgning fra sidste møde: 

• Nyt lærred mangler fortsat behandling og beslutning. Der følges op snarest.  

• Fisketur følger snarest. Per tjekker priser og vender tilbage. 

• Større foredrag med Siriuspatruljen henlægges til eksternt lokale. Jes følger op og vender tilbage. 

• Brænde til bålet ved shelterområdet. Karsten har fortsat opgaven. 

• Garagefortælling ved Rye is. Maj følger op. 

 

Ad. 3. Opfølgning på igangværende opgaver/projekter herunder bevilling fra FDV 

 Per orienterer om en reduktion af bevilligede midler fra FDV. Vi har 50.000 kr. til forbedring/udvidelse 

af rammerne på hjemmet. Alle går i tænkeboks for ønsker. 

 Nuværende forslag er opretning af eksisterende flisebelægning i udestuen samt en udvidelse af 

terrassen mod syd. Der skal indhentes tilbud og disse godkendes af FDV. CA. indhenter tilbud efter 

sommerferien. 

• Maling af stuen. En bruger har påtaget sig opgaven, og CA. orienterer om, at projektet kan 

iværksættes efter aftalt tidspunkt. Maling mv. er indkøbt. 

• Gulv i udestuen. Vi søger midler til at få repareret/lagt fliserne om. CA indhenter tilbud efter 

sommerferien. 

• Fransk kursus. Der er fortsat mangel på undervisere til at etablere et mindre kursusforløb på 

hjemmet. Per er i kontakt til uddannelsessteder og får besked når de kan stille med en underviser. 
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• En bruger har foreslået at VHA laver et tilbud om Lightroom photoshop undervisning. Per har 

undersøgt priser for undervisning i Lightroom photoshop og priserne ligger fra ca. 3.500 kr. pr. 

person eller 35.000 kr. for et hold. Det bliver for omkostningstungt for hjemmet at afholde, og det 

besluttes ikke at gå videre med ønsket - selv med en mindre brugerbetaling.  

• Tur til Reagan Vest. Opslag tilgår. Per og Jes er tovholdere for arrangementet. 

• Fisketur. Vi har besluttet at gennemføre en eller flere fiskedage i Put and Take sø, hvor hele 

familien kan være med. Per laver aftale med Buderupholm om en pris, hvorefter der kan 

tilmeldes til arrangementet. Billetter gives efter ”først til mølle” princippet. 

 

Ad. 4. Årshjul 2022.  

 Årshjulet for aktiviteter 2022 gennemføres, og er at finde på tavlen på hjemmet. Vi har ikke nået at 

afvikle brugermøde i andet kvartal, men der inviteres til et møde umiddelbart efter sommerferien. 

 

Ad. 5 Flagdag d. 5. september. Vi har modtaget det officielle program for Aalborg og Jammerbugt 

kommuner herunder kasernens arrangement. Veteranhjemmet planlægger at afvikle arrangement på 

hjemmet i samme omfang som sidste år, hvor der vil være brunch/morgenspisning på hjemmet og 

derefter i samlet trop tilgår det officielle program fra middagstid. Opslag følger i begyndelsen af 

august. 

 
Ad. 6 Rekruttering af frivillige til VHA. Vi beslutter at gennemføre 2 informationsaftner sidst i 

august/september – efter samme metode som sidste år.  

Ad. 7 Kursus til Lokalbestyrelsen. Vi har fortsat aftale med CFSA (Center for frivilligt socialt arbejde) og Per 

aftaler ny tid med dem. Tidspunkt for kursus tilgår. 

Ad. 8 Intet nyt. 

Ad. 9 Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation. Generel drøftelse om at fastholde god 

kommunikation, samt det frivillige arbejde som lægges på hjemmet.  

Ad. 10 Vedrørende klage fra en gruppe brugere. Lokalformanden har haft møde med en talsmand for en 

gruppe brugere, som har bemærkninger/kritik til det frivillige arbejde/initiativer i lokalbestyrelsen. Det 

er besluttet på mødet i lokalbestyrelsen, at hele lokalbestyrelsen og leder af hjemmet, inviterer 

brugerne til et dialogmøde omkring deres kritikpunkter. Alle i LFB kan samles i uge 34 eller 35 og der 

aftales nærmere omkring dato/tidspunkt med talsmanden. 

Ad. 11 Trafikkegler. Der er modtaget en ansøgning fra en bruger på indkøb af trafikkegler. Disse kan bruges 

til diverse aktiviteter på græsplænen herunder også kørekursus med motorcykel. Der bevilliges 550 kr. 

til indkøb af 6 trafikkegler og kvittering skal afleveres til CA.  

 

Ad. 11 Eventuelt. Intet. 

Ad. 12 Næste møde i lokalforeningsbestyrelsen bliver den 16. august fra 17:00 til 19:00 på Veteranhjemmet. 

 


