
Referat af bestyrelsesmøde 16. marts 2021 

Nr. Emne Tidsfrist Ansvarlig 
1 Deltagere: Bo Lundgreen (FM), Vagn Brink (NF), 

Steen ”Sammy” Samuelsen (SEKR), Bjarne 
Andresen, Carsten Nicolaysen, John Martin 
Christiansen, Nich Frederiksen, DL Lene Fibæk-
Jensen. 
Kristian Kurt Nielsen Formand FDV, Dorthe Skov 
SEKCH FDV. 

  

2 Godkendelse af dagsorden, ok   
3 Godkendelse af referat fra sidste møde (26. januar 

2021). Ok. 
  

4 Samtale/drøftelse med fondsformanden og 
sekretariatschefen, bl.a. vedr. vores mål og ønsker 
for 2021 samt besvarelse af evt. spørgsmål i al 
almindelighed m.v. 
1. Hvor står vi i dag (status)? 
Vi er alle en del af et velfungerende veteranhjem. 
2. Hvor skal vi hen på kort og lang sigt (er der 
kommet nye/andre mål)? 
Corona har sat en dæmper på vores visioner, som 
stadig er gældende.  
Frivillige nok pt. 
3. Hvad skal der til for at komme derhen 
(praktisk/økonomisk/…)? 
Fortsat renovering jævnfør plan 
4. Hvilke planer kan vi lægge og hvem gør hvad, 
herunder en prioritering af de 
forskellige indsatser/tiltag? 
Er fremsendt (se bilag) 
5. Hvordan følger vi op, så vi hjælper hinanden med 
at nå det, vi har sat os for? 
Holde hinanden til ilden gennem et tæt samarbejde. 
6. Eventuelt. Der blev efterlyst en bred 
kommunikationsstrategi fra FDV. Strategien bør 
blandt andet indeholde en kraftig renovation og 
udvidelse af hjemmesiden. Eventuelt en fælles 
strategi for Facebook.  
 

  

5 Orientering fra formanden, herunder: 

− istandsættelser (status). Alle værelser er færdige. 

− COVID-19 (status). Vi fortsætter daglig cafe, med 
sprit og afstand. 

− Bestyrelseskursus 11. september 
- Frydenborgudvalget er i gang med sommerens 
sommerlejr, med inddragelse af alle veteranhjem i 
udtagelse af deltagere og frivillige.. 

  



6 Orientering fra sekretæren, herunder:  

− Hjemmeside. Iab. 
-  Facebook. Gruppen for frivillige opdateres. 

  

7 Orienteringer fra næstformand og øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. NIL. 

  

8 Nyt fra:  

− Forretningsudvalg. NIL. 

− Aktivitetsudvalg: NIL 
- Aktiviteter i 2021 (prioritering). NIL 

− Andre udvalg/”tovholdere” (shelter, udflugter 
m.v.). Der er taget mål til kran til bier. Kranen 
opsættes primo april. Der planlægges Der 
planlægges oprydnings-, rengørings- og 
arbejdsdage i shelter den 17. - 18. april evt.med 
overnatning. 

  

9 Orientering fra daglig leder. 
Reparation af projektor vil koste over 8.000,- kr.  
Vi anskaffer i steder et stort fladskærms-TV.  
Fortsat Café og gå-ture. 

  

10 Aktiviteter  
a. Siden sidst:  
- Ingen aktiviteter pga. Corona. 
b. Nærmeste fremtid:  

− CORONA-åbningstider – indtil videre. 

  

11 a. Økonomi.  
- Stabil 
b. Budget (status). 
-Vi har endnu ikke modtaget § 18 midler fra 
Fredericia Kommune 

  

12 Der oprettes venteliste for nye værter, øvrige 
frivillige kan stadig tilmeldes. 
Lene. Bo og Martin arbejder på renovation af 
mødelokale i kælderen. 
Maling af loft i salen skal gøres færdigt. 
Der er observeret sladder og nedværdigende tale. 
Bestyrelse og værter skal skride ind når det sker. 

  

13 Bestyrelsens arbejde med sponsorstøtte og 
donationer (status).  
- kommunal donation 

− Flaskepant, status (sekr.). OK, forsøges udvidet. 

  

14 Dato for afholdelse af generalforsamling.  
26. maj 2021 kl. 1900. 

  

15 Dato for næste bestyrelsesmøde.  
17. maj 2021 kl. 1400 

  

16 Eventuelt. Erna er stoppet som bestyrelsesmedlem 
og frivillig på VHT. Nich indtræder i bestyrelsen. 

  

 



Bilag: Renovationsplan. 


