
 

Referat af bestyrelsesmøde 17. november 2020 

Nr. Emne  Tidsfrist Ansvarlig 

 Deltagere: 
Bo Lundgreen (FM), Vagn Brink (NF), Steen ”Sammy” 
Samuelsen (SEKR), Bjarne Andresen, Erna Evers, 
Carsten Nicolaysen, John Martin Christiansen, DL 
Lene Fibæk-Jensen 
Fraværende:  
Nich Frederiksen(SUPL) 

   

1 Velkomst. Konstatering af tilstedeværelse    

2 Godkendelse af dagsorden. Ok.    

3 Godkendelse af referat fra sidste møde (25. september 
2020). Ok. 

   

4  Orientering fra formanden, herunder:  

− Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem. Intet nyt,  
    næste møde om 14 dage. Formandskollegiemøde i  
    morgen, herunder uddannelse af frivillige. 

− Medlemmer (status).  

− Ydre og indre istandsættelser (status).   
    Ydre færdige, værelser i gang, der lukkes endnu et  
    værelse så der kan arbejdes på to værelser. 

− Møde med garnisonskommandanten.  
   Godt samarbejde 

− Fredericia Kommunes veteran- og pårørendepolitik.  
   VHT har indgivet høringssvar. 
- Svingende stemning blandt veteraner. 

   

5 Orientering fra sekretæren, herunder:  

− Hjemmeside. Ret navneliste 

− Facebook.  
- Ny PC på værtskontoret 
    Sikkerhed: 
    Foreslået Bull Guard til 5 enheder, afventer     
    sekretariatets afgørelse. 
    Dropbox:  
    Udvides med tilkøb. 

   

6 Orienteringer fra næstformand og øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 

   

7 Nyt fra:  

− Forretningsudvalg (formand, næstformand  
  sekretær). NIL 

− Aktivitetsudvalg (bestyrelse + DL) se pkt. 9. 

− Andre udvalg/”tovholdere” (shelter, bier, udflugter  
   m.v.).  
   Shelter: skilt i skoven.  
   Bier næsten klar. mangler kun kran, deadline 

   



    1. april. 

8 Orientering fra daglig leder, herunder:  

− Status for værter.  
   Flere frivillige vil gerne løse andre opgaver, 
    hvilket er ok 

− Status for brugere; herunder hjælp/støtte.  

− Status for beboere; herunder hjælp/støtte.      
   Besøgstal: JUL 236, AUG 464. SEP 366, OKT 261. 

− Behov for støtte fra bestyrelsen m.fl. til aktiviteter 
   Værtsopgaver i juleperioden ønskes besat, se  
   værtslisten. 
-  arbejder på kurser for frivillige. 
- DL har søgt sorgkursus. 
- DL ferie 23 DEC- 2 JAN.  

   

9 Aktiviteter  
a. Siden sidst:  

− Mortens Aften tirsdag, den 11. november.  
   FØTEX-maden var ikke tilfredsstillende.  
   Der gives kompensation. 
b. Nærmeste fremtid:  

− CORONA-åbningstider fortsættes indtil videre.  

− Juleklip, lørdag, den 28. november (Chris). 

 − Julegudstjeneste sammen med garnisonen,  
   fredag, den 11. december.  
   Aflyses muligvis på grund af Corona. (Bo).  

− Julemadsklub, risengrød, onsdag, den 16. december 
   (Lene).  

− Juleaften, torsdag, den 24. december (Jane).  

− Nytårsaften, torsdag, den 31. december (Chris). 

 
 

  
 

10 a. Økonomi.  
b. Budget (status). 

   
 

11 Indkomne forslag/øvrige punkter.  

− Besigtigelse af lejren ved Taulov (Bo). 

   

12 Bestyrelsens arbejde med sponsorstøtte og donationer 
(status). 

   

13 Næste møde. 
26. januar 2021 kl. 1400 

   

14 Eventuelt 
Kun LED-lys til jul på VHT 
Bjarne er blevet veteransvarlig ved HJVD. 

   

 
 
 
   (Sign.)           (Sign.) 
 
Steen Samuelsen       Bo Lundgreen 
Referent        Formand 


