
Referat af møde med formandskollegiet den 24.08.2021 

1.Valg af referent 

Ellen 

2.Medie tid – hvad bruger de forskellige hjem på Facebook og diverse? v/ Peter 

Fonden har en intention om, at hjemmesiden skal ryddes os. Nogle formalia skal overholdes i forhold til 

struktur og andet, derudover skal man have lov til at have indflydelse på sin ”egen” lokale del på 

hjemmesiden. Der er afsat midler til en ny hjemmeside, når den nuværende aftale er udløbet. 

 

Det er vigtigt, at bestyrelserne på de lokale sider bliver opdateret korrekt – Peter.  

 

Hjemmesiden bruges primært til booking af værter og andre formelle informationer. Dertil bliver Facebook 

brugt til nyheder og aktiviteter – Bjarne.   

 

På VHO bruges både hjemmeside og Facebook til oplysning om aktiviteter.  

I Aalborg benyttes hjemmesiden også til aktiviteter i form af en kalenderfunktion. Denne kalender kan 

synkroniseres til ens egen kalender på telefonen eller andet.  

Aalborg har en officiel Facebook-side, og så er der en privat gruppe. Der er forskel på kommunikationen/ 

den pæne tone på de to platforme. Det vil vurderes, hvorvidt begge skal anvendes i fremtiden.  

 

Aarhus oplever ikke negativ kommunikation på deres platforme på Facebook.  

Det kan være svært at udelukke andre medier såsom veteranstøtten og andet i forhold til reklamering af 

aktiviteter.  

 

VHK anvender hjemmesiden til formelle informationer og andet.  

Alt andet foregår på Facebook og mundtligt på hjemmet. Den officielle Facebookside benyttes ikke som den 

primære kanal.  

 

Claus/ Hans (VHK) + Carsten fra VHA melder sig til arbejdsgruppe i forhold til ny/gammel hjemmeside.  

3.Orientering om VHA ´s ”hvervekampagne på Facebook” ifm. nye frivillige v/ Per  

 

Der manglede frivillige i Aalborg. Det udløste en kampagne på Facebook i form af boost af opslagene. 

11 meldte sig til de to oplysningsarrangementer og fem blev indskrevet som frivillige. Der vil blive lavet en 

kampagne igen fremadrettet. Med udgangspunkt i at det var over en sommerferie og skete i en kort 

periode, så er resultatet tilfredsstillende. Der var blevet lavet speciel folder til de nye ”mulige” frivillige til 

informationsaftenerne under første kampagne.  

 

Generelt er mangel på frivillige et dilemma på alle hjem i forskellige grader.  

 

Man kunne lave en fælles kampagne med boost, for at alle hjem opnår mulighed for nye frivillige. Denne 

kampagne kunne blandt andet være koordineret af Fonden.  

Udover kampagne kunne man også gøre sine egne frivillige opmærksomme på, at de også kan rekruttere 

frivillige gennem dem og deres ord.  

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hvert hjem, som skal indgå i en arbejdsgruppe 



omkring en national kampagne om rekruttering af frivillige. Disse repræsentanter skal meldes ind til Ellen 

eller Dorte senest næste uge.  

4.Hvordan er vi som bestyrelse forsikret? v/ VHK 

Uddybende: Som vi forstår det, er der tegnet en ulykkesforsikring, som dækker de frivillige, og beboerne skal 

selv sørge for at være forsikret. Hvordan forholder det sig med brugerne og aktørerne? Er der situationer, 

hvor der kan opstå noget, som er ansvarspådragende for lokalbestyrelsen? 

 

Alle er godt forsinket.  

Lokale bestyrelser er der ikke en særlig ansvarsforsikring til. Der er dog en til Fonden, som er dækkende.  

Frivillige, bestyrelser, medarbejdere og brugere er alle dækket ind, når der gøres noget for 

Fonden/hjemmene.  

Hvis der fx sker en ulykke under rengøring på hjemme, så er man også dækket der.  

Dog er man ikke dækket, hvis man gør noget på ”eget” initiativ. Det kunne være, hvis man tygger i noget og 

knækker en tand.  

 

Fonden har både en ulykke og ansvarsforsikring. Hvert hjem har også en ejendomsforsikring.   

5.Runde med nyt fra de 5 VH + Sekretariat  

 

VHM: Det går bare rigtig godt på VHM! Der er fokus på deadline i forhold til at afslutte byggeri og andet. 

Flagdag og genindvielse fylder og skal skubbes i den rigtige retning. Mange unge har kontaktet daglige leder 

og efterlyser en gruppe til børn/unge af Afghanistan veteraner.  

 

VHT: Der har været håndværker på besøg i forhold til gennemrenovering af huset. Stemningen på hjemmet 

efter Bo´s afsked er god igen. Der er blandt andet startet sangkor op.  

Der har været et godt møde med alle værter fra VHT, og det hele kører igen.  

Bestyrelsen har fokus på relationen mellem bestyrelse/frivillige og eller til veteraner. Dette er fx i 

forbindelse med private gøremål. Dette er for at undgå fremtidige konflikter. Der er nedskrevet forhold 

omkring. Disse vil Bjarne dele med de resterende hjem.  

VHO: Bestyrelsen har holdt sommerferie. Sommeren har været stille og roligt + en lille fremgang af 

veteraner der kommer. Der bor pt 2 en halv veteran på hjemmet. De frivillige skal til at blive aktive igen.  

 

VHK: Det går godt med mange aktiviteter. Der har været renoveringsprojekter. Der har været fokus på 

rengøring for både brugere og boende, så alle har medejerfølelse og ansvar for rengøring.  

Der er blevet sat 301 planter blomsterbedet foran hjemmet. Der er konstant flow af frivillige og nye 

frivillige. Hjemmet er hurtigt kommet op i gear efter covid i forhold til aktiviteter.  

 

VHA: Får et ekstra lokale som er færdigt nu. Containeren vil blive fragtet og placeret inden flagdag. 

Hjemmet bliver smukkeseret indvendigt og udvendigt, så det er klar til fødselsdag. Det hele kører hos VHA.  

Der kommer nye brugere ind i huset. Brugerne kan mærke, at der sker forandringer. Der har været 20 

personer til frivilliguddannelse. Der var god stemning under forløbet.  

 

Dorte: Afghanistan fylder meget på hjemmene og i bevidstheden. Der er lavet et arrangement for 

Afghanistan veteraner på lørdag. Kunne dette meldes ud på hjemmene? Vedrørende Frydenborg midlerne, 



så melder veterancenteret tilbage, at midlerne er blevet bevilliget.  

 

6.Drøftelse af Frydenborglejren mhp. læring fremadrettet v/ Dorte 

 

Lejren har været gennemført i 8 år med VHT i spids. 9. år blev den ikke gennemført grundet covid.  

I år blev lejren også aflyst, grundet flere grunde.  

 

De som allerede var tilmeldt lejren blev tilbudt andre løsninger på en ”ferie/oplevelse” for veteranerne og 

deres børn og familie.  

Vardeborglejren er blevet oprettet og de er blevet tilbudt Frydenborglejren i uge 27. Det vil sige, at den ikke 

er i hænderne på os næste år.  

 

Tidligere har der været ventelister, hvor man nu skulle udvælge 4 familier fra hvert hjem + målgruppen blev 

ændret til veteraner og deres børn med særlige behov. Disse nye kriterier var ikke en succes.  

Tidligere har arrangementet været drevet af frivillige.  

 

Claus: VHK kom sent og skævt ind i forløbet med lejren. VHK tænker, at det er bedst at nedlægge ansvaret 

der, hvor det har fungeret bedst de foregående år. Hvis kriterierne skal være, som de blev gjort til i år, så 

skal der også undersøges derpå. Hvilket måske taler imod den måde tingene bliver gjort til dagligt i forhold 

til at få ny bebor og andet, hvor der heller bliver gjort de store undersøgelser inden.  

Hvis der i fremtiden bliver startet tidligt op på lejren og der laves et oplæg fra VHT, så vil VHK gerne bakke 

op, men de vil ikke selv have erfaringen til at stå for projektet og på den måde tage ejerskab for det.  

Lejren skal gennemføres, hvis der er folk (veteraner + frivillige) der vil afsted og afvikle lejren med støtte fra 

de andre fire hjem. Det vil så være på de ”gamle” præmisser og et mere offensivt salgsarbejde.  

 

Peter: tilslutter sig Claus i forhold til konstruktionen af lejren med VHT i spids. Ønsket har ikke været, at 

bestemte familier skulle plukkes ud, og det havde været mere hensigtsmæssigt, at reklamere mere for 

lejren på en anden måde end tidligere. Afholdelsen skal fastholdes som en fælles aktivitet for de fem hjem.  

 

Bjarne: Der kommer ikke til at komme en ny Frydenborglejr i form af det fysiske sted.  

Tidligere frivillige mener, at der skal nedskrives nogle retningslinjer for lejren til fremtidig brug. Dertil skal 

der også reklameres mere for lejren. Der er uklar, om der vil komme en lejr i fremtiden, da konceptet 

måske kan have tages skade af situationen.  

Man følte, at man med det tidligere koncept hjalp nogle, som kunne hjælpe sig selv vedrørende det gamle 

koncept.  

Det bliver med stor sandsynlighed ikke Sami eller Bo som kommer til at stå for det, men de vil gerne hjælpe 

en ny lejr godt på vej.  

 

Dorte: Veterancenteret har ikke en holdning til, hvilke familier der kommer med. Det er kun et plus hvis de 

samme familier kommer med i forhold til netværk.  

Lene: Der er ingen hængepartier. Det er uklart, hvad der skete i forløbet med henblik på fremtidig læring. 

Der skal reklameres for en eventuelt ny lejr, og den skal være forankret et sted, men samarbejdet skal ske 

på kryds og tværs.  

 

Hannah: Tidligere bestod deltagerne af en sammenspist gruppe. Det kan være en udfordring at finde 



frivillige til en uges lejr. Det blev oplevet på deltagelse af en tidligere lejr, at deltagerne kun har benyttet 

veteranhjemmene i forbindelse med den lejr.  

 

Tanja: I perioden maj/juni er der mange tilbud til veteranfamilier. Frydenborglejren kan noget specielt 

fremfor de andre tilbud. Det vil være godt at nedsætte en gruppe, som kunne stå for kommunikationen 

vedrørende reklamering for lejren. Lejren skal gøres sammen for de fem hjem, hvor der derudover 

nedsættes en gruppe til blandt andet kommunikation.  

 

Per: Frydenborg lejren har tidligere ikke fyldt meget for Peter. I år kunne de mærkes, at der var mangel på 

frivillige, og de rette familier kunne ikke findes. Dermed bidrog VHA ikke.  

Måske er lejrens tid kommet?? Der har samtidig været andre tilbud for familierne + misforståelser internt.  

Man skal måske genopfinde konceptet og nytænke konceptet med ny placering og det hele.  

Lejren skal tilbydes i en anden konstellation med hjælp fra Sami og andre erfarne.  

Ideen er god, men der skal tænkes i nye baner efter de ti tidligere år.  

 

Claus: Det gode ved det nye koncept er, at vi gør noget, som de andre ikke gør ved, at vi udvælger dem, 

som skal med. Dermed er det ikke de samme som kommer med, og den nye målgrupper ekspanderer for 

tiden. Det nye koncept var godt, men bare ikke udført godt nok. Veterancenteret har alle 

kontaktoplysninger på alle veterankoordinatorer. Vi kunne få hjælp fra dem til udvælgelse af familier.  

De erfarne Sami og Bo har hjerteblod med i projektet, og ville derfor være en mulighed for hjælp til at 

sammensætte en nye gruppe/konstellation.  

 

Der er stemning for, at det gamle koncept er smuldret, og der muligvis godt kunne opstå et nyt fælles 

projekt, eller at de enkelte hjem kan lave hver deres lejr.  

 

VHT vil beskrive hvordan lejren tidligere er blevet drevet og hvad der skal til, hvis man i fremtiden ønsker at 

starte en ny lejr op.  

 

7.Evt. 

Efter Formandskollegiemødet mødtes de lokale formænd mhp. at drøfte foreningernes repræsentation i 

Fondsbestyrelsen, hvor lokalforeningerne har 2 pladser. Der var enighed blandt de fremmødte om at vælge 

Merete Ladewig Sørensen fra VHK som ny repræsentant. Peter Suarez Bjørndal blev genvalgt. Begge 

repræsentanter er valgt for 1 år. 


