
 

Referat af bestyrelsesmøde 25. september 2020 

Nr. Emne  Tidsfrist Ansvarlig 

 Deltagere: 
Bo Lundgreen (FM), Vagn Brink (NF), Steen ”Sammy” 
Samuelsen (SEKR), Erna Evers, Bjarne Andresen, 
John Martin Christiansen, DL Lene Fibæk-Jensen 
 
Fraværende: Carsten Nicolaysen,  
Nich Frederiksen(SUPL) 

   

1 Velkomst. Konstatering af tilstedeværelse    

2 Godkendelse af dagsorden. Ok.    

3 Godkendelse af referat fra sidste møde (11. august 
2020). Ok. 

   

4 Orientering fra formanden, herunder: 

− Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem.  
   Deltaget i et bestyrelsesmøde (virtuel) 
   Skal deltage i møde om lejre (gengangere m.m.). 
   Fondsbestyrelsesmedlemmer kan deltage i lokale  
   bestyrelsesmøder som observatører.  
   FDV har tildelt VHT ekstra 40.000 til  
   vedligeholdelse m.m. Vi går i gang med at indhente  
   tilbud på renovering af værelser. 
   Mulighed for ekstra bevilling kr. 15.000 -20.000 til  
   efterårets aktiviteter. 

− Medlemmer (status). Uændret. 

− Ydre og indre istandsættelser (status).  
   Rygekupeen er færdig med gulv, lys og varme. 

− Udsættelse af bestyrelseskonference til 2021.  

− Aflysning/udsættelse af frivilliguddanelse. 
   Vi må undersøge, hvad der skal til for at ville deltage. 
   Vi vil gerne have min. 18 deltagere. 
-  Høstfest aflyst pga. økonomi og corona. 

   

5 Orientering fra sekretæren, herunder:  
-  Hjemmeside.  
   Har tilføjet lille infoside og kalender i     
   shelterafsnittet  
- Facebook 
   Fungerer godt. 

   

6 Orienteringer fra næstformand og øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 
NF orienterede om kontakt med veteraner. 
SEKR har været til orienteringsmøde om VHT i 
Kolding arrangeret af VETKOO/kolding . 

   

7 Nyt fra:  

− Forretningsudvalg.  

   



− Aktivitetsudvalg. NIL 

− Andre udvalg/”tovholdere” (shelter, udflugter m.v.).  
   NIL. 

8 Orientering fra daglig leder, herunder:  

− Status for frivillige.  
   En vært har sagt op og to nye på vej. 

− Status for brugere; herunder hjælp/støtte.  
   Besøg august: 469, heraf 311 veteraner. 
   Besøgs september til d.d.: 324, heraf 215 veteraner. 
   Flere brugere beder om socialfaglig støtte 

− Status for beboere; herunder hjælp/støtte.  
   Pt. en beboer, to  veteraner er fraflyttet. 

− Behov for støtte fra bestyrelsen m.fl. til aktiviteter. 
   Ønske om hjælp til oprydning og rengøring, gerne i  
   form af husassistent/pedel eller lignende på deltid.     
   Bestyrelsen er helt enig i ønsket og forelægger  
   problemet for fondsbestyrelsen. 
- Henvendelser fra veteraner uden for ”kontortid”, når 
   alle værelser er besat.   
   Hvis der ikke er ledigt værelse tilkaldes DL, hvilket  
   også skal ske, hvis der kommer veteraner med akutte 
   problemer. 

   

9 Aktiviteter  
a. Siden sidst:  

− Åbent Hus lørdag, den 15. august (Bo).  

− Fødselsdag mandag, den 17. august (Bo).  
-  Kanotur, 17. – 21 september (Henrik) 

− Orienteringsaften for evt. nye frivillige, mandag,  
   den 24. august (Lene og Bo).  

− Flagdagsbrunch lørdag, den 5. september (Erna og 
    Lone).  

− Sønderjysk Kagebord søndag, den 20. september  
   (Jane og Sammy).  

− Fisketur mandag, den 21. september (Henrik).  
Alle aktiviteter gennemført med stor succes og god 
tilslutning. 
I planlægning af alle aktiviteter, skal der tages højde    
for forberedelser, oprydning, opvask og rengøring    
(tovholder!). 
b. Nærmeste fremtid:  

− Fortsat langsom genåbning (hvad, hvordan,  
   hvorledes og hvor længe).  
   Nuværende foranstaltninger m.m. foreløbig indtil  
   nytår, ændringer kan forekomme. 

− Mortens Aften tirsdag, den 10. november.  
   Flyttes til 11. november. 

− Juleklip/-bagning/-gudstjeneste  
   (datoer?/tovholdere?).  
   Juleklip 28. november (Chris) 
   Julebagning ?  (Jane/Sammy) 

 
 

  
 



   Julegudstjeneste med Garnisonen 11. december (Bo) 

− Julesammenkomst for frivillige, 15. december (Bo).  
– Juleaften 24. december (Jane/Chris) 

− Nytårsaften torsdag, den 31. december (tovholder?). 

10 a. Økonomi.  
b. Budget (status). Pr. 31/8 er ramme fra VETC  
    overskredet, men med donationer og ekstra      
    tildeling, vil resten af årets aktiviteter kunne  
    gennemføres. 
c. Forslag om indkøb af materiel til malerkursus 2021,  
    kr. 10.000.  
    Det blev besluttet at afsætte kr. 6.000. 
d. Forslag om indkøb af materiel til årlig kanotur,  
     kr. 12.000. Bjarne søger sponsorat. 
e. Forslag dækning af udgifter til fodbold. Ok. 

   
 
 
 
 

11 Indkomne forslag/øvrige punkter.  

− Hvor ryges der? 
Ingen rygning indendørs, rygning kun tilladt udendørs 
også på terrasse m.m. 

   

12 Bestyrelsens arbejde med sponsorstøtte og donationer 
(status).  
Bjarne tager sig om ansøgninger om donationer.  
Alle opfordres til at være opmærksomme på 
muligheder, små som store. 

   

13 Næste møde. 
17. november 2020 kl. 0900 

   

14 Eventuelt 
NIL 

   

 
 
 
   (Sign.)           (Sign.) 
 
Steen Samuelsen       Bo Lundgreen 
Referent        Formand 


