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Den 19-01-2022. 

 

Referat Lokal forenings bestyrelsesmøde - Veteranhjem Aalborg 

 

Deltagere:  Per Frederiksen, Jes Kaa Kristophersen, Maj Raal, Michael Mathiesen, Karsten Eriksen, Claus Andersen 

Afbud: Claus Mølgaard 

Tid: onsdag den 19. januar 2022 kl. 17:00 til 20:00 på Veteranhjemmet. 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Gennemgang af forrige referat 
3. Opfølgning på igangværende opgaver/projekter 
4. Årshjul for 2022 

5. Donation fra Lions 

6. Projekt friluftsliv – forslag (Karsten) 
7. Rekruttering af frivillige (Per) 
8. Lokalbestyrelseskursus – status (Per) 
9. Nyt fra FDV og Formandskollegiet 
10. Fundraising – status på cykler (Karsten) 
11. Samarbejde, ansvarsområder og kommunikation 

12. Eventuelt 
13. Næste møde i LFB 

 

Ad. 1 Dagsorden godkendt af de tilstedeværende. 

Karsten Hansen Petersen er trådt ud af lokalbestyrelsen og da der ikke er suppleanter, fortsætter 

lokalbestyrelsen med 6 medlemmer indtil næste generalforsamling. 

Ad. 2 Opfølgning fra sidste møde: 

• (pkt. 8) Undervisning af frivillige på hjemmet i brug af SoMe sættes på pause. Karsten kan trække 

på netværket og undersøger muligheder for undervisning af frivillige. 

• (pkt. 9) Punktet sættes på pause. 

• (pkt. 17) Beløbsrammen sættes på dagsorden til næste møde. 

 

Ad. 3. Diverse igangværende projekter på hjemmet: 

a. Projekt køkken. Ny industriovn og kogepladesektion er indkøbt gennem driftsmidlerne, hvorfor 

der fortsat er midler fra donationer til at gøre projektet færdigt. Michael foreslår at indkøbe et 

par skabe med tilhørende bordplade, så der er bedre arbejdsplads i køkkenet. Forslaget vedtages 

og Maj og Michael arbejder videre med projektet indenfor de aftalte rammer. 

b. Maling af stuen. Grundet Corona blev projektet udsat fra december måned, og igangsættes når 

restriktionerne lempes. En bruger af hjemmet er primus motor på projektet. 

c. Jul i Zoo er gennemført. Ekstrabevilling blev brugt på en hyggelig familieoplevelse for veteraner, 

og 60 personer har været en tur i Zoo Aalborg. Dem som ikke nåede at bruge billetterne inden 
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restriktionerne lukkede for Zoo i december måned, kan bruge indgangsbilletterne i 2022. Alle 

kommer afsted. 

d. Projekt lærred (udestuen) er fortsat i proces. 

e. Flytning af infotavle på hjemmet er færdiggjort. Informationer kan nu deles i stuen og i gangen 

ved køkkenet. Bruger-pc. er placeret i gangen ved køkkenet 

f. Foredrag VHA. Aftalerne er på plads, der skal dog findes en dato - tilgår snarest. (Per og Jes) 

g. Udsmykning af hjemmets vægge. Michael overtager projektet og er projektet i proces. 

h. Pallemøbler udendørs. Per overtager projektet og arbejder videre med projektet til foråret. 

Ad. 4. Årshjul 2022.  

 Aktiviteter fra 2021 gennemføres også i 2022. Nye tilføjelser bliver bl.a. tur til Hvidstenkro med 

historisk oplæg/tur, Minigolf turnering, franskundervisning, vandretur på Livø og fisketur i put and 

take sø, vi samles og går/løber sammen til Royal Run mv. Årshjulet kommer på tavlen snarest. 

 Fællesspisning med morgenbrød fortsætter hver mandag og fredag. Fællesspisning med dejlig varm 

mad om aftenen, starter op når restriktionerne tillader det og der ikke skal bæres mundbind. 

 Næste Brugermøde planlægges til den 8. marts fra 17:00 til 19:00 med efterfølgende fællesspisning. 

Ad. 5 Maj har undersøgt priser på lejeplads-aktiviteter, og da vi i foreningsregi skal sørge for korrekt 

sikkerhed, vil projektet være omkostningsfult og måske ikke stå mål med behovet. Har vi plads på 

VHA, eller skal vi finde andet sted til legepladsen? 

 Claus A. kontakter den venlige donor for det videre forløb, med ønske om en udsættelse af projektet.  

 
Ad. 6 Projekt friluftsliv. Gennemgang og brainstorm på mulige ideer til en eventuel kommende ansøgning. 

Karsten arbejder videre med projektet.  

Ad. 7 Nedsat arbejdsgruppe på tværs af de 5 Veteranhjem samt sekretariatet har afviklet flere møder, og 

der arbejdes på materiale primo marts. VHA igangsætter informationsaftner for rekruttering af nye 

frivillige til hjemmet, når restriktionerne tillader det.  

Ad. 8 Uddannelse ved CFSA (Center for frivilligt socialt arbejde) af LFB på VHA udsættes fra januar til maj, 

efter den forestående generalforsamling. Per følger op og laver en aftale. 

Ad. 9 Restmidler fra ferielejrpuljen bevilliges til de 5 Veteranhjem. Der skal laves ansøgning til konkret 

familie-aktivitet for veteraner og pårørende, som sendes til Sekretariatet senest den 31/01. Punktet 

medtages også på kommende møde. 

 FDV konference 2022 bliver weekenden den 8-9. oktober. Medlemmer af de lokale 

foreningsbestyrelser skal gerne reservere dagene allerede nu. 

 Økonomi for 2022 er på plads og blev offentliggjort på sidste møde i Formandskollegiet. 

 Ny App ”Min forening” testes af 2 Veteranhjem og evalueres senere på året.  

Ad. 10 Alle ansøgninger skal behandles og godkendes på møde i LFB.  

 Midler modtaget fra Spar Nord fonden til 2 gravel bikes. Karsten er ansvarlig for udlån til veteraner, 

som ønsker at prøve kræfter med cykling.  
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Ad. 11 Samarbejde og kommunikation er vigtigt for alle sammenhænge, hvor ordentlighed skal være i fokus. 

Punktet tages med på de kommende møder i lokalbestyrelsen, hvor det vil være et gennemgående 

tema for planlægning af opgaver, kommunikation med og om brugerne på hjemmet.  

Ad. 12  Generalforsamling 2022 skal afvikles senest til maj, og planlægges på næste møde. Dato kan sættes 

inden mødet til marts. Invitationer og opslag offentliggøres i god til jf. vedtægterne. 

 Strategi for fundraising og konkret ansøgning til Lions om ny terrasse tages med som punkt til næste 

møde. Claus A. undersøger om formål kan godkendes. 

 

Ad. 13 Næste møde i lokalforeningsbestyrelsen er den 16. marts fra 17:00 til 20:00 på Veteranhjemmet. 

 


