
 

Classification: Public 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 6 på Veteranhjem København 

Dato: 2 november 2022 

Tilstede: Nicolaj, Freddy, Anne, Mingo 

Afbud: Albert, Johnny og Henrik  

Referent Anne 

 

1. Hjemmet siden sidst 

 

DL gennemgik huset siden sidst, alle værelser inkl. Nordborg er optaget, og huset er jævnt besøgt.  

 

I tirsdags har der været møde med psykiatrirådgiver Christine fra Veterancenteret. Her 

deltog Søren Lassen, Lene fra Sundhedsteamet, opsøgende rådgiver Hans Kirk samt Nicolaj. 

Planen er at sammen finde løsninger på at få bragt sårbare veteraner med dobbelt-

diagnoser i rigtige retning.  

I samråd med Christine tror/håber jeg vi har fundet et rigtig godt alternativ. Det hedder 

KISA og har bl.a. til formål at øge patientens motivation for fortsat behandling gennem en 

stabiliserende indlæggelse (KISA).  

Den 30/10 afholdte vi frivillig dag, hvor emnet var ”rollen som frivillig” - ved coach mm Ebbe 

Lavendt. Næsten alle vores frivillige deltog og vi havde en god dag, med gode diskussioner samt 

socialt samvær. Det er ikke så ofte der er anledning til at mødes og drøfte fælles emner.  

 

Vores indtil videre tre nye frivillige er faldet godt til og deltager i huset med forskellige opgaver. 

Endnu en potentiel frivillig har meldt sig og program for hende vil blive planlagt.  

 

2.  Emner der blev behandlet på mødet: 

 

A. Juleafslutning for de frivillige  

Freddy undersøger mulighed for en ”tak for i år” middag for de frivillige – dato mm vil blive 

udmeldt når detaljer er på plads. 

 

B. Frivillig gruppe på FB  

Mingo til lave en frivillig gruppe på FB, som skal bruges ikke blot til beskeder, her har vi jo også 

DL’s ugebrev, men også til at efterlyse en hjælpende hånd eller ideer til arrangementer blandt 

de frivillige.  

 

C. Donationer 200 kr 

For at være fradragsberettiget også i 2022 – skal vi bruge 100 donationer á 200 kr. Freddy og 

Nicolaj vil samarbejde omkring et opslag som kan deles og forhåbentligvis udløse de 

nødvendige antal donationer. Det gør en stor forskel når der fundraises at vi er 

fradragsberettiget, når det kommer til størrelse på donationer.  
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D. Medlemskab af støtteforeningen  

Vi vil meget gerne have nogle flere medlemmer af vores støtteforening. Det koster 100 kr for et 

enkelt medlemskab og 500 for foreninger og firmaer. Et medlemskab følger kalenderåret og 

indbetales på MobilePay 45077 hvor i gerne må påføre kontingent og det år indbetalingen 

dækker.  

Alle penge der kommer ind på kontingent indbetalinger går ubeskåret til arrangementer på 

Veteranhjem København. Jo flere medlemmer jo bedre økonomi til arrangementer for vores 

veteraner.  

 

E. Julehjælp 

Vi har igen i år mulighed for julehjælp – kontakt DL Nicolaj for yderligere information.  

 

F. Beboernes privatliv 

Der arbejdes og diskuteres hvordan vi kan sikre os at vores beboere ikke skal tvinges til at være 

sociale ”bare” fordi de tilfældigvis bor på hjemmet. Nicolaj vil diskutere yderligere med 

beboerne på deres næste beboermøde.  

 

3. Næste arrangementer 

Mortensaften (tovholder Jane) 

Tilmelding foregår på FB hvor der er langt et opslag op. Vi kan være 50 personer inkl. 

Frivillige og tilmelding er med først til mølle-princippet.  Mortensaften er vores største 

arrangement med spisning og plejer at være super hyggelig og med dejlig mad.   

Julehygge (Tovholder Anne, Mariane og Jeanette) 

Julefrokost (Nicolaj undersøger om der er stemning for veteranjulefrokost) 

Juleaften (Tovholder Mette) 

Nytårsaften (Tovholder Anne) 

 

4. Næste møde  

Afholdes på VHK den 7 december 2022, kl 18:00 

 

 

 

9. november 2022 /Anne Norderud  


