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Den 24. januar 2023. 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

 
Deltagere:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Maj Raal, Karsten Eriksen, Gitte Visborg, Claus Mølgaard, 

Leder af VHA Claus Andersen 
Tid: tirsdag den 24. januar 2023. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang af forrige referat og godkendelse heraf 
3. Opfølgning på igangværende opgaver/projekter evt. langsigtede plan 
4. Årshjul 2023, herunder generalforsamling 2023 
5. Foredrag/oplysningsvirksomhed 
6. Rekruttering af frivillige 
7. Ture og arrangementer 
8. Brug af Facebook 
9. Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation 
10. Eventuelt 
11. Næste møde i LFB. 

 

Ad. 1 Dagsorden godkendt af de tilstedeværende. Punkter fra medlemmer til behandling i lokalbestyrelsen, 
skal sendes til et medlem af lokalbestyrelsen i god tid. 

Ad. 2 Gennemgang af forrige referat og godkendelse heraf: 
Referatet godkendes og opfølgningspunkter drøftes på dette møde. 
 

Ad. 3. Opfølgning på igangværende opgaver/projekter evt. langsigtede plan: 
Lokalbestyrelsen VHA (LFB) er inviteret med på onlinemøde med FDV/sekretariatet den 15/02 
omkring behandling og drøftelse af ønsker for 2023. Midler fra 2022 blev tilbageført til FDV, grundet 
øget omkostninger i organisationen. Per og evt. Jes deltager i mødet med FDV/sekretariatet. 
LBF ønsker fortsat en rensning af gulvet i udestuen samt en større terrasse mod syd. Der kan tilgå 
yderligere ønsker til forbedringer senere og inden mødet. 

 
Ad. 4. Årshjul 2023, herunder generalforsamling 2023:  

Gennemgang af dette års aktivitets Årshjul. Det kan ændre sig lidt, da vi ikke kender til det endelige 
beløb, som LFB har ansøgt til aktiviteter. Svar på ansøgning kan ventes til marts. 
 
Generalforsamling fastsættes til den 9. marts kl. 17:00. Veteranhjemmet vil sørge for lidt mad 
efterfølgende. Generalforsamlingen skal udmeldes med mindst 4 ugers varsel. 
Der henvises til vedtægterne for nærmere oplysning om varslinger mv.   

  
Ad. 5 Foredrag/oplysningsvirksomhed: 

Per orienterer om en af lokalbestyrelsens opgaver. Der er på nuværende tidspunkt lavet aftale om et 
foredrag, og det planlægges internt i LFB om varetagelsen heraf. Per sender dato og nærmere om 
aftalen videre til LFB. 
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Ad. 6. Rekruttering af frivillige: 
Det aftales at vi gennemfører 1 til 2 informationsaftner for rekruttering af nye frivillige til foråret. 
Fremgangsmåden bliver som sidst – gerne med nyttigt input fra vores frivillige. 
 

Ad. 7. Ture og arrangementer. 
 Generel drøftelse om mulige kommende aktiviteter. 
 

Guidede ture om Churchill gruppen med rundvisning på Aalborg kloster planlægges til foråret. Vi har 
købt adgang, så der kan etableres to ture á 20 personer. Per har kontakt til arrangørerne, og der vil 
tilgå invitation på et senere tidspunkt. 
 
Forslag om at lave en aften med foredrag/oplag omkring De Hvide Busser. Jes foreslår torsdag den 2. 
februar og sørger for opslag med tilmeldingsmulighed. Samtid vil vi planlægge fællesspisning for 
tilmeldte. 

 
Ad. 8. Brug af Facebook: 

Det aftales at vi altid skal huske at indhente tilladelse til at lægge billeder af personer på nettet. Alle 
skal spørges, og en mundtlig tilkendegivelse er accepteret. Hvis man ikke ønsker det, er vi ansvarlige 
for at ingen kommer på nettet med billede eller navn. 
LFB har sendt et spørgsmål til sekretariatet, om vi opfylder alle krav ift. vores brug af Facebook og de 
gældende GDPR-regler. Sekretariatet undersøger nærmere hos en jurist, og vi vil få svar på 
spørgsmålet snarest. 

 
Ad. 8. Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation.  

Intet at bemærke. 
 
Ad. 10. Eventuelt.  

Kursus for LFB med CFSA (Center for socialt frivilligt arbejde) blev aflyst i november, og der aftales ny 
dato efter den forestående Generalforsamling. 
 

Ad. 11. Næste møde i lokalforeningsbestyrelsen bliver den 07-02-2023 kl. 17:00 til 18:00. Mødet omhandler 
planlæggelse af Generalforsamlingen. 

 


