
 

Fonden Danske Veteranhjem, Skydebanevej 12 A, 9000 Aalborg 

 

Den 02-10-2019 

Bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

Tilstede: Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Henrik Fenneberg, Henrik Holmkvist, Claus Andersen. 

Fravær: Karsten Hansen Petersen, Jimmi Povlsen, Jesper Eriksen. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af sidste referat 

3. Status brugermøder på Veteranhjemmet. (Årshjul og mærkedage herunder faste aktiviteter og 

økonomi) 

4. Status på kommunikation med ekstern støttegruppe til VHA. 

5. Evaluering af fælles arbejdsdag d. 31-08-19. 

6. Kommunikation på FB og andre sociale medier 

7. Næste møde  

8. Eventuelt 

 

Ad.1.  Dagsorden godkendt  

Ad.2.  Referat gennemgået og godkendt 

Ad.3. Brugermødet var planlagt til samme dato som et arrangement på Veterancentret, hvilket vi 

kan være opmærksom på ikke konflikter til kommende brugermøder. På trods af dette, var 

der god tilslutning til brugermødet, hvor rummelighed og nyskabelse var på dagsordenen. 

VHA oplever en ”Ny start”, som betyder at alle positive initiativer, hjælpsomhed og 

brugerinddragelse hilses velkommen. 

 På mødet kom en del forslag til indhold på Årshjul for VHA. Listen af forslag kan findes på 

tavlen på Veteranhjemmet, og det endelig årshjul godkendes på kommende 

bestyrelsesmøde – herefter til distribution.  

 Der planlægges med afholdelse af brugermøder 4 gange årligt med fællesspisning. 

Ad.4. Formand for den eksterne støtteforening vil gerne mødes med Veteranhjemmet for et 

eventuelt samarbejde. Der planlægges en dato og Per Frederiksen er tovholder. 

Ad.5.  Arbejdsdagen var en succes. Der var stor deltagelse og alle var indstillet på at komme i bund 

med forskellige praktiske opgaver. Vi gentager aktiviteten med flere fællesdage årligt, og 

opfordrer alle brugere og pårørende til at støtte op om det fælles ”ejerskab” af VHA. Dato 
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for kommende arrangementer kunne være umiddelbart før Danmarks befrielse og 

Flagdagen. 

Ad.6.   Vi opfordrer til god tone på sociale medier og at alle bidrager med positive meldinger. 

Medlemskab af vores gruppe på FB. ”Veteranhjem Aalborg støttegruppe” indebærer at man 

skal tage beskrivelsen af gruppens formål seriøst. Vi opfordrer til følgende: 

Vær venlig og høflig 
Vi er alle fælles om at skabe et imødekommende miljø. Lad os behandle hinanden med 
respekt. Sunde diskussioner er naturlige, men der kræves venlighed. 

 

Ingen hadefuld retorik eller mobning 
Sørg for, at alle føler sig sikre. Mobning af nogen slags er ikke tilladt og nedsættende 
kommentarer om ting som race, religion, kultur, seksuel orientering, køn eller identitet 
tolereres ikke. 

 

Ingen promoveringer eller spam 
Giv mere, end du tager, i denne gruppe. Egen promovering, spam og irrelevante links er ikke 
tilladt. 

Respekter alles ret til beskyttelse af personlige oplysninger 
Det kræver gensidig tillid at være en del af denne gruppe. Ægte og ærlige diskussioner gør 
grupper gode, men kan også være følsomme og private. Det, der deles i gruppen, bør blive i 
gruppen. 

 

Ad.7.  Næste møde i bestyrelsen er fastsat til den 5-11-2019 kl. 09:00 – 11:00 på VHA. 

Ad.8.  Eventuelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: Claus Andersen 


