
REFERAT FRA VHO BESTYRELSEMØDE 07.10.2019. 
 

Afbud: Jens, Steen og Rene. 
 

a. Referatet. 
Referatet fra Bestyrelsesmødet 19.09.2019 blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

 
b. Ting fra Bestyrelsen. 

1. Status på Færdiggørelse af referater fra Bestyrelsesmøder og Generalforsamlingen 2019, til 
offentliggørelse på hjemmesiden. 

 Processen er i gang og når den er færdig, lægges de på hjemmesiden. 
2. Feedback på Brugermødet 

 Brugermødet gik godt og blev afviklet i en god ånd. Bedre styring vil bliver gennemført 
næste gang, så hvert emne bliver afsluttet, inden man tager et nyt emne op. 

 Afstemningen vedr. hytten i haven, er godt i gang, afsluttes fredag 11.10.19. 

 Et emne var: Hvordan vi får vi fat i Irak og Afghanistan folkene – vandene var delt men vi vil 
ikke opdele i forskelle grupper. 

 POP-up telt til ”reklame” for veteraner og hjemmet. Der arbejdes med sagen – Kenneth 
kører sagen, der muligheder gennem Fonden. 

3. Aktivitetskalender på hjemmeside. 
Kalenderen er nu opdateret. I fremtiden skal aktiviteter til aktivitetsoversigten på hjemmesiden, 
sendes på mailadresse:  aktivitetskalender.VHO@gmail.com og lægges derefter på kalenderen af 
administratoren. 

 

c. Nyt fra kontoret, herunder status på budget v/Hannah 

 Angående beboer: 
o Feed back fra beboer vil medfører visse ændringer af bygningen 
o Tre beboer for tiden 
o Og en beboer mere på vej 

 Planlagte aktiviteter:  
o Walk and talk onsdag 0900 og fredag 0900  
o NADA to gang om ugen 
o Pandekagedag, fællesspisninger, filmaftener, dato kommer løbende 
o Mindfulness, torsdag på udvalgte datoer  
o Ride4rehab 
o Golf (Eventyr) der er indkøbt 10 turskort, som gennemføres ledet af en frivillige, men der 

kan spilles på PAY/PLAY for 100,-kr. 
o Egeskov: 13 OKT 
o Bowling er 24 OKT og 12 DEC,  
o Biograf, dato kommer 
o ZOO, dato kommer, bliver når Zoo er ”juleklar” 
o Teater: 24 NOV 19 
o Lars Møller: Henrik arbejder på sagen. 

 Arkitekt og Byggerådgiveren gennemgår byggeriet inden d. 29, hvor der er 1. års gennemgang. 

 Status på af Facebook: Hannah og Caroline arbejder videre med sagen, så siden bliver mere VHO 
relevant 

 
d. Frivilliggruppen. 

 Der er nu 16 frivillige. 

 Næste frivilligmøde er 28 NOV 19 

 Ønsket om oversigt ”hvem er hvem”, kommer. 

 Rengøringen er stadig et problem, der planlægges hovedrengøring to gange årligt med 
efterfølgende arrangement. 
 

e. Hvad mangler vi på VHO? 

mailto:aktivitetskalender.VHO@gmail.com


Oversigt på igangværende arbejder: 

 Veteranernes Have:  Kenneth/Hannah, 39 000 tilbage, resultat af afstemning afventes vedr. 
havehytte 

 Projekter til fremvisning, Henrik (Jens) 

 Indretning af Fordybelsesrum: Caroline/Hannah arbejder videre. 

 Hæk ud til Ansgars Anlæg, Henrik D: Der ligger en klar aftale, vi har en del af pengene men 
mangler, trods nylig tilgået donation. Hannah kikker ind i sagen – men det ser ud det at lykkes. 

 Hvad mangler vi indendørs og hvilke donationer kan vi søge og til hvad?  Alle 

 Printeren afleveres. 

 
f. Brugermøde. 

Der planlægges brugermøder ca. hver anden måned – næste gang 18 NOV 19, fra 16 til 18 

 
g. Revidering af dagsorden. 

Vedlagte forslag fra Caroline anvendes dog med en huskeliste. 
 

h. Evt.  
a. Navneskift. 

Ændringen fra VHO til VHF (Veteranhjem Fyn). Tages der stilling til på næste møde og der stemmes, 
(Er man forhindret i at deltage, fremsender man en mail, som tilkendegiver hvorledes man ser på 
sagen og afgiver sin stemme. 

b. Planlagte møder: 
Næste møder er 11 NOV kl. 1815, således at flest har mulighed for at deltage. 
Dato: 11 NOV, 02 DEC (1630) 

c. Til fundraising: 

 Terapi stol Yoga 
 Musik anlæg, Sonos? 


