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Referat 

Ordinært bestyrelsesmøde – møde 07 
 
 

Tidspunkt:       Mandag, den 1. februar 2021 kl. 16:30 – 18:25 
Sted:                    Digitalt møde via Zoom 
 
Deltager:                  Henning (HS), Jesper (JB), Dorthe (DBN), Kenneth (KH) og Myhr (CM)  
Afbud:              Henrik (HD), Jon (JP)  
Øvrige deltagere:    Hannah (DL), Lisbeth (LK) og Ellen (ESP) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
3. Orientering fra formanden, herunder 

- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet 
- Nyt fra samarbejdspartnere 

 
DL og HS har haft møde med Center for Socialt Arbejde vedr. tilfredshedsundersøgelse 
blandt brugere, beboere og frivillige. Endnu ikke datosat. 
Registrering af aktiviteter og deltagere samt gæster er vigtigt jf. nylige ”Måltal for FDV”. 
HS har været i en konstruktiv dialog med Fondens formand vedr. Dannevirkes anvendelse. Det 
er aftalt, at der 25.03.21 fremlægges en vision og plan for Fondsbestyrelsen. 
HS fortsætter dialogen vedr. et fremtidigt samarbejde med Soldaterhjemsforeningen i Dannevir-
ke bygningen. 
HS har været i dialog med Militærhistorisk Museum om et muligt tættere fremtidigt samarbejde, - 
herunder også et lokale til kommunens veterankoordinator i museets bygninger. 
Det er oplyst, at Militærhistorisk Museum i fremtidige udstillinger bl.a. vil satse meget på  ”Solda-
ter i udenlandske missioner”, hvilket kan danne god grobund for et tæt samspil med VHO.  
Odense Bunkermuseet vil ligeledes gerne samarbejde og tilbyder rundvisning. 
VHO er nu oprettet som medlem FrivillighedsCenter, Odense og er registreret i den landsdæk-
kende digitale ”SocialVejviser”. Det er herefter strategien at annoncere efter frivillige via den digi-
tale platform ”Frivilligjob.dk”.  

 

4. Orientering fra kassereren, herunder 
- Status økonomi / budgetopfølgning 
- Donationer og støtte  
- Status vedr. medlemmer 

 
JB oplyste, at aktivitetsregnskabet ser godt ud, og at ca. 140.000 kr. bliver overført til 2021. 
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Det er muligt for VHO af søge kommunale §18-midler – støtte til udviklingsprojekter. 
HS arbejder med en ansøgning vedr. udvikling af Dannevirkes kælder – ”fra kulkælder til hobby-
rum”. 

                   Det er også muligt at søge støtte til konkrete aktiviteter målrettet til frivillige.  
CM undersøger mulighederne og fremkommer med et forslag. 

 
 

5. Orientering fra daglig leder, herunder 
- Status vedr. brugere og værter 
- Status for beboere 
- Status vedr. driften i øvrigt 

 
 
Der må meget gerne komme værter på VHO -  blot uden annoncerede aktiviteter. Mange bruge-
re og beboere vil gerne snakke, og DL oplever, at der er et behov for den kontakt, som de frivilli-
ge værter repræsenterer. Skriv i værtsskemaet så DL kan se, hvornår der er bemanding på. 
Frivillige må gerne arrangere udendørs aktiviteter for veteranerne, hvis man har en god ide. 
Der er nu 6 beboere i huset, - dog ikke alle på fuld tid, så derfor går det. 
 

  
6. Orientering og forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg 

 
6.1. Aktivitetsudvalget  

 
ESP oplyste, at der nu er udarbejdet en aktivitetsplan for 2021. ESP oplyste endvidere, at 
hun sideløbende udarbejder et Excel regneark til styring af økonomien.  
 
Der kan fortsat sættes aktiviteter i planen, og alle opfordres til at fremkomme med ideer og 
forslag. HS oplyste, at VHO er registreret på Nordjyllands Museum med ønske om billetter, 
såfremt REGAN VEST  (koldkrigsbunker) officielt åbner sidst på året. 
 

 
6.2. Haveudvalget 

 
LK orienterede kort om status for planer for foråret 2021 og oplyste, at så snart vejret er til 
det, går havegruppen/veteranerne i gang med at gøre drivhuset klar til ibrugtagning. Der 
skal lægges fliser, før der kan sættes plantekasser ind. 
Bedene i gården skal gøres klar til såning af vilde blomster. 
 

 
 

6.3. Hus- og køkkenudvalget 
 

 
DBN orienterede kort om status for planer for foråret 2021 og oplyste, at der er med den nye 
rengøringsbevilling er økonomi til at fortsætte med vores Happy Helper-ordning i  hele 2021 
samt til vinduespudsning.  Eventuelt også til ekstra rengøring i forbindelse med særlige 

events o.lign.  
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Så snart VHO åbner for arrangementer, sætter DBN og ESP sig sammen for at koordinere 
bemanding på de planlagte aktiviteter. 
 
Vedr. etablering af TV i aktivitets/møderum på 1.sal:  JB, DL og DBN finder en løsning. 
  
 
 
 

7. Forslag til ændret mødekalender for 1. halvår 2021 

 
HS foreslår – med henvisning til de fortsatte stramme restriktioner som følge af  
Covid-19 pandemien – at bestyrelsen udskyder afviklingen af den planlagte ordinæ-
re Generalforsamling i marts til maj måned og som konsekvens heraf vedtager en 
revideret mødekalender for 1. halvdel 2021.  
 
Bestyrelsen vedtog følgende reviderede mødekalender: 
 
Mandag, den 15. marts 2021   kl. 16:30 - 18:30    Ordinært bestyrelsesmøde 
Torsdag, den 20. maj 2021      kl. 16:30 -  20:00   Ordinær Generalforsamling 2021  
                                                                               ( formøde: kl. 16:30 – 17:00 ) 
Torsdag, den 27. maj 2021       kl. 16:30 - 18:30    Ordinært bestyrelsesmøde   

                                                                                            ( konstituering, mødeplan m.m.) 
 

 
8. Eventuelt 

 
JB og TCK har etableret en røgeovn i haven og påtænker et kursus i rygning ( - af kød/fisk) 
 
ESP laver online fastelavnsbingo for børn og voksne og får samtidig afprøvet, om et digitalt koncept 
er velegnet i VHO-regi. 

 
 
 
 
 
 
Ref: DBN 


