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Den 22-09-2021. 

 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

 

Deltagere:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Karsten Hansen Petersen, Claus Mølgaard, Maj Raal, Michael 

Mathiesen, Karsten Eriksen, Claus Andersen 

Tid: Onsdag den 22. september 2021 kl. 17:00 til 19:00 på Veteranhjemmet. 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Jubilæum den 29. september 
3. Gavlmaleri (Per) 
4. Status container mht. strøm (Per) 
5. Vagttelefon (Karsten) 
6. Lampe til Poolbord (Per) 
7. Arrangementer: 

- Gocart i Mou (Michael) 
- Veteranmesse I Randers (Per) 
- STUB huset, køb af 1 billet og få en gratis (Jes) 

8. Salg af sodavand på hjemmet (Michael) 

9. Duelighedsbevis båd (Michael) 

10. Hund på hjemmet (Michael) 

11. Seminar v/FDV (Jes) 

12. Evt. 

13. Næste møde. 

 

Ad. 1 Dagsorden godkendt af de tilstedeværende. 

Ad. 2 Der er forventet deltagelse af 125 inviterede gæster til jubilæet. På nuværende tidspunkt er der 76 

tilbagemeldinger + børnemedaljer. 

 Maden er bestilt med buffet og kaffe, teltet fra Tommytelt er klar (200 personer med stående gæster) 

Alle i LFB møder ind og hjælper til med forberedelser på dagen, og er værter ved arrangementet. 

 

 

 

Ad. 3. Gavlmaleriet er færdigt og der er modtaget mange gode reaktioner på projektet. Frida har gjort et 

godt stykke arbejde. 

Ad. 4. Der skal tilsluttes strøm til container og lys på gavlen. Michael finder en elektriker og indhenter tilbud 

på opgaven. Det skal ordnes hurtigst mulig. 

 Møbler til container: Per undersøger og finder nogle tilbud på møbler, så vi kan gøre brug af det ekstra 

rum. Økonomi endnu ikke besluttet. 

 Der har været en ekstra udgift ifm. køb af container på 22.500 kr., hvor der tages 10.000 kr. fra en 

anden konto og det resterende dækkes fra konto med ikke øremærkede midler. Godkendt af de 

tilstedeværende. 
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Ad. 5 Karsten foreslår en ordning med fast vagttelefon når daglig leder ikke er på arbejde. Indtil nu har 

dagligleder vagttelefonen 24/7 undtaget i ferier, men LFB (lokal foreningsbestyrelsen) kan afhjælpe i 

perioder uden for normal arbejdstid. Det aftales at der findes en ekstra telefon som kan viderestilles 

til, og som overdrages ugentligt mellem medlemmer af LFB.  

 
Ad. 6 Der er et ønske fra en bruger af hjemmet, om at få etableret en lampe over billardbordet. Dette 

godkendes med en indkøbspris på ca. 2.000 kr. CA sørger for indkøb og Michael sætter den op. 

Ad. 7 Arrangementer: 

- Michael foreslår et arrangement med gokart i Mou for medlemmerne af foreningen. Michael finder 

tilbud og priser, som besluttes på kommende møde i LFB. 

- Per gennemgår forløb ved Veteranmessen i Randers og der fordeles perioder for lørdag og søndag 

blandt lokalbestyrelsen. Alle skal sende ønsker til Per. 

- Jes foreslår arrangementer ”STUB” i Støvring, hvor der er halv pris – køb 1 billet og få 2. Der er tog til 

døren, så det vil være nemt mht. transport. Jes finder priser og tilbud. 

 

Ad. 8 Michael foreslår salg af sodavand på hjemmet og nævner flere forskellige løsninger. Økonomi holdes i 

regi af LFB, og CA undersøger eventuelt betaling fra brugerne med vores MobilePay. 

Ad. 9 Der er forslag om det kunne lade sig gøre at erhverve sig et duelighedsbevis med undervisning på 

hjemmet. Michael undersøger priser. Det vil være med egenbetaling med støtte fra 

donationskontoen. 

Ad. 10 Hund på hjemmet. Da der er forbud om at have hund indenfor – dog undtaget servicehunde, drøftes 

det om man må have hunde i udestuen, nu da temperaturen udenfor ændre sig.  

Vi laver en prøveperiode. Det besluttes, at hunde godt må være i udestuen, såfremt de er renlige og 

de er forsikret. Hunde skal desuden altid være rolige og under kontrol, samt ikke forstyrre det daglige 

sociale samvær mellem andre brugere. Hvis der er gæster som er bange for, eller som er allergiske, 

må hunde opholde sig udendørs. Personer fremfor hunde. 

Der må ikke være hunde i huset herunder stuen, køkkenet og i andre områder. 

Ved fællesspisningsarrangementer må der ikke være hunde tilstede i udestuen. 

 

Ad. 11 Jes orienterer om seminar for samtlige 5 lokalbestyrelser i FDV. den 7. november. Det bliver planlagt 

til at være i Fredericiaområdet og nærmere program tilgår. 

Ad. 12 Eventuelt: 

- Michael nævner, at vi har overset en opfølgning på drøftelse af trøjer/jakker med logo. Michael vil 

undersøge priser og fremlægge det på næste møde. 

- CA orienterer om ekstra tilført midler til et december-arrangement i ZOO Aalborg for veteraner med 

familier, hvor vil tilbyder gratis engangsbillet (+ eventuelt forplejning) for tilmeldte. Vi planlægger det 

på kommende møde i LFB. 

- Per og Karsten arrangerer snarest det lovede arrangement for børnene, som var med til at samle 

skrald i sommers. Børnene deltog med iver, så de skal belønnes som lovet. Info tilgår. 

Ad. 13 Næste møde fastlagt til den 3. november 2021 kl. 17:00 til 19:00 på VHA. 


