
Dato 24.9.19  Sted  VHM  

 

Navn                                                                          Deltager                                                    Afbud                                                         Udeblevet                                              

 

Peter B. X   

Torben L. X   
Sara L. X   

John F. X   

Kim D. X   

Harald J. X   

Lai S.  X  

    

 

Næste møde 30.10.19 Dagsordenen Udsendes af Peter S.  

 

Punkt Orientering Diskussion/Bemærkning - > Beslutning 

Orientering fra Formanden • Flagdag – Kæmpe succes, tak til Sara for siderne 
til pavillonen 
Tak til John for kransen 
God omtale 
Jens & Marc havde/holdt fanen 
Hvad skal vi lære? 
 
 
15 stk. til kaffe på VHM – veteraner og pårørende 
som ikke deltog i Flagdagen i Mindeparken 
 

• 11 besøgende fra Livgarden – tak til Kim & Sara 
som deltog i dette arrangement, 1400.- kom ind 
via MP 

 

 
 
 
 
 
Styrmand på opgaven – hvis man påtager sig en 
opgave, tager man føringen på denne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• 10 års jubilæum for VH i Danmark – Der bliver 
lavet et magasin 
 

• Fondsmøde  
 
Der blev besluttet retningslinjer, alle 5 VH skal 
have fælles retningslinjer 
Retningslinjer vedr. børn på VH – ingen 
overnattende børn på VH 
”De 10 bud” 
Fonden vil købe VHK 
Ingen af de 5 VH er fyldt op, men er godt besøgt 
Alle nye daglige ledere er blevet godt modtaget 
på de forskellige hjem 
Fremadrettet skal der være en 0 tolerance ift. 
alkohol på alle VH 
Veterancenteret deltog i Fondsmødet, der var 
fokus på VIVE rapporten: 
https://www.vive.dk/media/pure/14218/3352843 
Der er obs. på de hjemløse Veteraner, også dem 
der overnatter i de Danske skove. 
 

• DIF – DIF er til for at samle de syge veteraner, og 
få dem tilmeldt de eksisterende 
klubber/sportsforeninger. Aarhus bruger megen 
tid på at veteraner fra VHM kommer med til 
aktiviteterne  

 

• Skærpet underretningspligt/underretningspligt 
 

• Alle som er sammen med børn på de 5 VH skal 
have en børneattest 
 

• Kærester – må de overnatte på VHM? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter S. har forespurgt om VHM kan få egne 
midler til disse aktiviteter. 
 
 
Sara: Er alle enige om dette? 
Peter: Ja, det er alle enige om. 
 
Spørgsmålet bliver diskuteret, den dag dette 
opstår. 

https://www.vive.dk/media/pure/14218/3352843


Spørgsmål vedr. Pårørende • Pårørende forstår ikke helt hvad som sker i det 
område veteranen er udsendt. 
 

• Kan vi arbejde hen imod en dag/aften for 
veteraner og pårørende på VHM 

Harald: Kan vi få nogle til at lave et oplæg til 
pårørende om dette? 
 
 
Punktet kommer på til næste bestyrelsesmøde 

Orientering/punkter - kasserer • Økonomien ser stadig godt ud 

• Det er givet lov til at overføre penge til næste år 

• Skal gerne have iværksat nye aktiviteter 
 
 
 
 
 

• Sodavand 

• Kontantkasse 

• Budget 

 
 
Kim: Svært at lave en aktivitetsoversigt for et 
helt år, der bliver ikke plads til spontanitet – kan 
der være mulighed for en tillægsbevilling? 
 
Fremadrettet vil vi anbefale at der bliver ansøgt 
et beløb til uforudsete aktiviteter. 
 
 
Se tidligere punkt 

Orientering fra Dgl. leder  Se bilag 
Aktivitetsudvalg AKOS • Kommende aktiviteter Golf aflyst, grundet for få tilmeldte – der 

kommer en ny golf aktivitet næste år 
2 dg. arrangement ved genåbning af VHM, 1 dag 
med få deltagere (vi håber på kongeligt besøg), 
den efterfølgende dag kan alle komme 

Frivillige/Drift Frivillige skal kontakte Torben L., vedr. Ros/Ris til 
bestyrelsen 

 

Byggesag status I kan se hvad der sker, efter byggemøde i fredags – hvor 
arkitekterne var deltagende – bliver kommunikationen 
bedre – fremadrettet 
Alle rørsystemer i kælderen bliver skiftet 
I skakten kommer en lift/elevator og ny trap 
Køkken er bestilt 
Landmåler er bestilt til laden 
P-pladsen skal flyttes længere ind mod ER vej, 20 p-
pladser 
Vi vil nødig af med beplantningen 

 



Fundraising/Donationer T-shirts/Jakke med logo 
 
 
 
 
Hvad skal donationerne bruges til? 
 
 

• Fødevarebanken 
 
 
 
 
 
 

• Økonomi til Fællesspisninger 

• På ”turne” rund i de forskellige byer – hvad vi 
tilbyder 

• Foredrag 

Harald :Dette vil gøre os synlige når vi er rundt i 
landet  
Peter S. tager kontakt med den som laver tøj 
med logo 
 
 

• Tanja laver en liste over mulige 
sponsorer 

• Tanja undersøger ”Clementialogen” 
 
Udlevering af madvarer fra Fødevarebanken, 
skal sættes i system 
Justits på de madvarer der kommer 
Maden er et trumfkort 
 
 
 
 
B.S Christiansen (https://bschristiansen.dk/)  
Anette Prehn  (https://hjernesmart.dk/) 
 

Indkommende forslag • Veterankassen 

• Mortensaften 
 
 

 

• Badminton 
 
 
 

• Interfoce 
 
 

God ide´ 
Der vil blive afholdt Mortens Aften, vi har 
forespurgt på Brabrand Sognegård – hvor vi kan 
låne den uden beregning (gennem Poul) 
 
Kim vil stå for badminton i Bispehaven/søndag 
(først i december) – arrangementet vil koste 
500.- 
 
 
https://www.interforce.dk/ - kontaktes 
Interforce af Fonden? Den ligger i porteføljen. 
Peter kontakter sekretariatet vedr. Interforce 

Eventuelt • Næste møde onsdag den 30.10.19 – kl. 16.00  

https://bschristiansen.dk/
https://hjernesmart.dk/
https://www.interforce.dk/


• Forslag til nye mødedatoer i 2020 – minus 
Juli/December 

• Forslag om en weekend samling for Bestyrelsen 
på Mols – lørdag – 12.00 – 17.30 

   

   

 


