
Referat af bestyrelsesmøde 26. januar 2021 

Nr. Emne Tidsfrist Ansvarlig 
1 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) 

  

2 Godkendelse af dagsorden. Ok.   
3 Godkendelse af referat fra sidste møde (17. 

november 2020). Ok. 
  

4 Orientering fra formanden, herunder: 

− Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem, bl.a. om 
tilfredshedsundersøgelse. Se tidligere udsendt 
materiale. 

− Medlemmer (status). Uændret- 

− istandsættelser (status). Alle værelser er snart 
færdige. 

− COVID-19 (status). Vi fortsætter daglig cafe, med 
sprit og afstand. 

− Visioner (status/ajourføring). Visionen skal 
opdateres, der forventes ikke væsentlige ændringer. 

  

5 Orientering fra sekretæren, herunder:  

− Hjemmeside. Iab. 
-  Facebook. Det har været nødvendigt at slettet et 
enkelt indlæg. 

  

6 Orienteringer fra næstformand og øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. NIL. 

  

7 Nyt fra:  

− Forretningsudvalg. NIL. 

− Aktivitetsudvalg: Der laves ny aktivitetsplan 
primo februar. 
- Aktiviteter i 2021 (prioritering). 
Aktivitetsbudgettet blev redigeret i forhold til 
forventede bevullinger og donationer, se bilag. 

− Andre udvalg/”tovholdere” (shelter, udflugter 
m.v.). 

  

8 Orientering fra daglig leder, herunder:  

− Status for frivillige. Nye på vej. 

− Status for brugere; herunder hjælp/støtte.  

− Status for beboere; herunder hjælp/støtte. PT. 
Ingen beboere pga. renovering.  

− Behov for støtte fra bestyrelsen m.fl. til aktiviteter. 

  

9 Aktiviteter a. Siden sidst:  

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

− Biograftur, mandag, den 30. november (Lene).  

− Tøjparty, onsdag, den 9. december (Lene).  

  



− Julegudstjeneste sammen med garnisonen, 
fredag, den 11. december. AFLYST! (Bo). 

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

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

− Nytårsaften, torsdag, den 31. december. AFLYST 
(Chris). 
Aktiviteter i jule- og nytårsperioden skal gentænkes 
og justeres. 
b. Nærmeste fremtid:  

− CORONA-åbningstider – indtil videre. 
10 a. Økonomi. b. Budget (status).   
11 Indkomne forslag/øvrige punkter.  

− Anvendelse af huset (post CORONA), opdeling i 
café-del og beboerdel? Ja, men med mulighed for 
fleksibel anvendelse at stuerne.  

− Faste åbningstider post CORONA? Fast 
åbningstid giver signal om at der er mulighed for at 
møde andre veteraner. Efter Corona også mulighed 
for aften arrangementer. 

− Frivilliguddannelse – en lørdag i forsommeren? 
Ja, bør være obligatorisk. 

− Fondens udkast til retningslinjer om krænkende 
adfærd, herunder sexchikane. Bestyrelsen mener at 
det er en overreaktion og for hurtigt og overfladisk 
iværksat. 

  

12 Bestyrelsens arbejde med sponsorstøtte og 
donationer (status).  
- kommunal donation 

− Flaskepant, status (sekr.). OK, forsøges udvidet. 

  

13 Dato for afholdelse af generalforsamling.  
26. maj 2021 kl. 1900. 

  

14 Dato for næste bestyrelsesmøde.  
16. marts 2021 kl. 1400 

  

15 Eventuelt. NIL   
 

Bilag: Aktivitetsbudget. 


