
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Danske Veteranhjem 20. januar 2020 

Deltagere: Christian Kurt Nielsen (formand), Morten Wind Lindegaard (næstformand), Jette 
Clausen, Birgitte Ladefoged, Tina Wahl, Susanne Bach Bager, Karl Erik Nielsen, Bo Lundgren og 
Peter Suarez. Fungerende chef for Veterancentret Jannik Taanum Andersen deltager fra 
Veterancentret og sekretariatschef (SC) Dorte Skov-Jespersen fra Sekretariatet.  

Mødet afholdes på Veteranhjem Odense, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C.  

Efter besøg af Forsvarsministeren, afvikles bestyrelsesmøde jævnfør dagsorden. Efterfølgende 
afholdes en lille workshop vedr. bestyrelsens visioner på kort og lang sigt. 

1. Velkommen ved bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen 
Formanden (FMD) byder velkommen og ønsker godt nytår og bemærker, at alle er 
fremmødt. FMD fortæller, at de 5 medlemmer udpeget af Forsvarsministeren, herunder FMD 
selv, netop er blevet genudpeget for endnu 3 år – og takker i den anledning for indsatsen. 
FMD gennemgår dagens program og fortæller, at vi lidt senere skal arbejde med et lille 
tilbageblik over, hvad vi i de store linjer har nået på de seneste 3 år – og endnu vigtigere 
skal vi kigge fremad og snakke om, hvad Fondsbestyrelsens visioner er for de næste 3 år.  
Det er første gang Bo deltager fysisk, da sidste møde blev afholdt som telefonmøde. 
Velkommen til Bo. Vi fik vi hilst på Forsvarsminister Trine Bramsen, som for 2. gang indenfor 6 
mdr. har gæstet veteranhjemmene – i juli på VHK og d.d. på VHO. Ministeren havde 
adviseret DR Fyn Radio og TV2 Fyn.  
 

2. Oplæg om Veteranhjem Odense 
Fungerende lokalformand Caroline W. Nielsen, daglig leder Hannah W. Ussing samt 2 
veteraner deltager under dette punkt. Veteranerne fortæller om deres erfaringer med VHO 
– den ene som beboer gennem 2 mdr. og den anden som bruger siden opstarten i marts 
2019. Derefter fortæller Caroline og Hannah om deres arbejde fra henholdsvis 
lokalbestyrelsen og som daglig leder på VHO. FB takker for rigtig gode input og oplæg.  
 

3. Formandens redegørelse  
Siden sidste Fondsbestyrelsesmøde den 27/11 2019 har FMD og SC den 4/12 deltaget i 
Veteranforum på Veterancentret, hvor FDV bl.a. fortalte om FDV og arbejdet på 
veteranhjemmene. Derudover beretter FMD om sparring til SC ifm. bl.a. ansættelse af ny 
økonomimedarbejder, tilpasning af retningslinjer fra Veterancentret samt besvarelse af 
henvendelse fra ministeriet vedr. VHK´s økonomi.  
 

4. Sekretariatschefens redegørelse, herunder kort orientering om hvert veteranhjem  
Udover dét formanden allerede har orienteret om, vil SC supplere med følgende:  
 

o FDV har fået tilsagn fra Forsvarsministeriet om tilskud til 2020: drift af 5 veteranhjem kr. 2.5 
mio., drift af Sekretariat kr. 1,7 mio. og aflønning af 5 daglige ledere kr. 2.6 mio.  

o Ligeledes modtaget tilsagn om ansøgte midler til Frydenborglejr 2020 fra Veterancentrets 
ferielejrpulje. Frydenborglejren har i øvrigt 10-års jubilæum i år og afvikles som altid i uge 27. 
Obs! onsdag er der mødedag for samarbejdspartnere, hvor alle er velkomne. (Der forventes 
svar på ansøgninger til 2 mio. puljen primo marts 2020).  

o Jette Clausen fundraisede igen lækker chokolade fra Svend Michelsen Chokolade til de 
frivillige. Nord Advertising sponsorerede igen i år julekort i den forbindelse. Tak til alle.  



 

 
o I forlængelse af processen omkring nedskæring af regnskabsstillingen til 28 timer ugl. og 

varsling af nedgang i tid overfor nuværende regnskabsmedarbejder, har denne valgt at 
opsige sin stilling med udgangen af januar 2020. Der har været en ansættelsesproces, og 
Louise Juul er ansat som ny regnskabsmedarbejder og startede 16. januar 2020. Der er et 
overlap mellem den nuværende og nye regnskabsmedarbejder på 7 arbejdsdage. I 
samme ombæring søges der en studentermedarbejder ca. 15 t. ugl. til Sekretariatet.  
De 2 nye medarbejdere placeres fysisk på veteranhjemmet i Odense.  

o Vi har åbnet dørene til en flot, nyrenoveret villa på veteranhjem Midtjylland og kunne byde 
veteraner og pårørende velkomne til diverse julearrangementer, herunder juleaften og 
nytårsaften. Der bliver fortsat bygget og renoveret på matriklen rundt om villaen og i den 
forbindelse afholdes byggeudvalgsmøder 1 gang månedligt, som SC deltager i.  

o Sekretariatet har med baggrund i en henvendelse fra Veterancentret beskrevet procedurer 
og retningslinjer omkring økonomien i Fonden og på veteranhjemmene.   

o Driftstilskud på kr. 191.600 fra Slots- og Kulturstyrelsen er blevet fordelt ml. de 5 hjem til 
vedligehold af fysiske rammer samt indkøb af nye møbler.  

o Der er indhentet mål og ønsker fra lokalforeningsbestyrelserne til brug for Fondsbestyrelsens 
arbejde med visioner på kort og lang sigt. Der planlægges en opfølgning med LFB omkring 
dette mhp. evt. yderligere hjælp og støtte fra Sekretariatet ved lignende opgaver 
fremadrettet. De daglige ledere har ligeledes bidraget med mål og ønsker. 

o Derudover har der været afviklet diverse møder, herunder ledermøder, 
formandskollegiemøde i Aalborg, møder med samarbejdspartnere, julefrokost med såvel 
ledergruppen som med formandskollegiet og endelig møder med VHK´s lokalbestyrelse og 
daglig leder omhandlende samarbejdet mellem disse.  

o Opdatering af hjertestartere rundt på veteranhjemmene: VHA, VHM, VHT og VHK har alle 
hjertestartere, der hænger udenfor og dermed er tilgængelige 24 timer i døgnet. Alle er 
registrerede på hjertestarter.dk. Naboen til VHO – Squashcentret – har en hjertestarter, der 
ligeledes står registreret som tilgængelig 24 timer i døgnet.  

o Endelig orienteres om, at SC de næste måneder deltager med 5 dage i workshops i 
forbindelse med ministerens fortsatte evaluering af veteranområdet. 

Kort gennemgang af veteranhjemmene: 

VHA: Der er fuld belægning med 4 beboere. Der arbejdes aktuelt med et aktivitets-årshjul for 2020. 
Forslag er kommet til på et brugermøde, så alle brugere har haft medindflydelse på diverse 
aktiviteter. Lokalbestyrelsen er ved at finde sin plads, og begynder så småt at tage aktivt ansvar for 
aktiviteter mv.  Der er påbegyndt en "veterangruppe" på VHA, som fortsætter ”gruppearbejdet” 
efter endt gruppeterapi på Veterancentret. Gruppen består af 6 veteraner, hvor de 4 ikke tidligere 
har besøgt VHA. Der er fortsat god tilslutning til fællesspisninger og yoga for veteraner, hvor der nu 
også tilbydes yoga for pårørende. 

VHM åbnede villaen den 22/12 efter at have haft ageret veteranhjem fra en skurvogn i 4 måneder. 
Der var ”åbent” alle juledage, inklusive juleaften. Der var hen over jul og nytår et besøgstal på 42 
veteraner. Der er pt. 24 aktive frivillige, samt to nye frivillige på vej ind i næste uge. 
Værelsesgangen åbner i uge 3, så VHM igen kan have veteraner boende. Der vil i den næste tid  
være fokus på at reetablere VHM og de ”gamle faste aktiviteter” mhp. at skabe rutiner og ”få 
brugerne tilbage”. Der bliver igen frivillig- og brugermøder ligesom der planlægges etablering af 
frivillig-teams.  
 
VHT har fortsat et lille, men stabilt stigende besøgstal og antal overnatninger. Der bor pt. 3 
veteraner. Den store renovering af bl.a. aktivitetssalen, nedlægning af rygerum samt etablering af 
kontor er lige ved at være afsluttet. Der har været afholdt jule- og nytårsaften med henholdsvis 10  



 

 
og 3 gæster, ligesom hjemmet generelt har været jævnt besøgt hen over julen. VHT oplever 
interesse fra nye potentielle frivillige.  
 
VHO er optaget af at få skabt traditioner og rammer for afvikling af aktiviteter, herunder balancen 
imellem aktiviteter kun for veteraner og aktiviteter med deltagelse af familier, så alle føler sig 
velkomne. Der har været afholdt jule- og nytårsaften med stor succes. Bestyrelsen skal i gang med 
at forberede Generalforsamling, som foregår den 18. februar, hvor der bl.a. skal vælges en 
lokalformand. De fysiske rammer tilpasses de erfaringer, VHO gør sig og veteranerne deltager i 
noget af udførelsen. VHO er næsten i mål med officiel ibrugtagningstilladelse. Der er pt. 2 beboere.  
 
VHK: Stemningen er god. Der er pt. 6 beboere, dvs. en bor på ”vagtværelset”. Der er et flow på ca. 
20-25 besøgende om dagen. Julehygge, julefrokost, fællesspisninger, juleaften og nytår er afholdt 
med stor succes. Der er blevet udelt julekurve til trængende veteranfamilier. Hele VHK er blevet 
malet af en fra lokalbestyrelsen, så der var midler til også at købe nye (tiltrængte) møbler. Arbejdet 
med årshjul samt tæt opfølgning med et hus med meget unge veteraner er i fuld gang.   

5. Status på div. bygninger  
 Veteranhjem Midtjylland – status på byggeri  

Villaen er taget i brug lige før jul og værelserne forventes at blive taget i brug i løbet 
af denne uge. Byggeri og renovering foregår som planlagt. Der forventes fortsat 
indvielse slået sammen med 10-års jubilæum i uge 26.  
 

 Veteranhjem København – køb af veteranhjemmet.  
Status uændret – der er aftalt møde med Frederiksberg Kommune 23/1 2020. SC har 
forud for mødet kommunikeret med vicedirektøren omkring køb.  
 

 Veteranhjem Odense, status på byggeri + Dannevirke 
Status er uændret, dog forventes den endelige ibrugtagningstilladelse snarest! Der 
har været udfordringer med brandforhold ligesom der er nogle løse ender som f.eks. 
udendørslys, som er under opførelse.   
 

 Veteranhjem Trekantsområdet. Orientering om10-årig vedligeholdelsesplan: 
Renovering for 2019 jævnfør 10-årig vedligeholdelsesplan er færdig. Der er afsat 
midler i 2020 til renovering jævnfør anbefalinger i planen. 
 

 Veteranhjem Aalborg. Status uændret. 
 

6. Mødeplan for 2020 – herunder drøftelse af telefonmøder/fremmødemøder og geografisk 
lokation for afholdelse af møder. 
 
Datoer for møder i FB 2020: 

 20. januar (d.d.) 
 26. marts (afholdes på VHT) 
 30. juni  
 september 
 25. november  

 
Der foregår en drøftelse af, hvordan møderne skal afholdes. Det besluttes, at en veksling 
mellem fysiske dagsmøder og korte, effektive telefonmøder er godt. Dog skal der ikke være 
2 telefonmøder i træk.  
 



 

 
Udover datoer til FB-møder er der også følgende til kalenderen: 
7. juni konference for de 5 lokalbestyrelser + DL (afholdes på VHT) 
Uge 26 officiel indvielse VHM + 10-års jubilæum FDV (afholdes på VHM) 
1. juli sammenkomst for samarbejdspartnere på Frydenborglejren (obs! 10-års jubilæum) 
 

7. Evt. 
Det er ønskeligt, at SC i udarbejdelse af materiale til bestyrelsesmøder i Fonden påfører 
bilagsnummer på selve bilaget og ikke kun i emnefeltet.  
På gensyn til næste bestyrelsesmøde 26/3 2020 på VHT, Fredericia. Mødet omhandler bl.a. 
årsregnskab.  

Workshop  

Denne refereres særskilt. 

 

 
/Referent Dorte Skov-Jespersen 


