
Møde med brugerne af Veteranhjem Midtjylland d. 30. august 2017  
1) Velkomst. 

    Formand Vagn Martinussen byder velkommen, og fortæller lidt om det   

    fondsbestyrelsesmøde, som veteranhjemmet har lagt lokaler til i dag. Vagn og  

    Peter A. deltog i dele af mødet 

2) Kommunikation/samarbejde mellem bestyrelse, daglig leder, frivillige og            
    brugere.  

     a) Bestyrelsen mener, at informationsniveauet er blevet forbedret væsentligt, især   

         på vores facebookside. En særlig tak til Sara Linde, der er frivillig og   

         administrator af vores facebookside. Det er i dag også blevet aftalt, at Sara  

         fremover sender det materiale, som hun lægger på Facebook, til JC, som så  

         lægger det på vores hjemmeside. Pt. er der ingen på Veteranhjem Midtjylland   

         der har adgang til at redigere vores hjemmeside. 

     b) Bestyrelsen er imponerede over det aktivitetsniveau, der har været siden sidste   

         generalforsamling, og vi vil gerne sige tak til alle de frivillige og brugere, der   

         har haft del i det, enten som arrangører eller som deltagere.  

     c) Fra den 20. februar til nu har der i gennemsnit været 15 personer på   

         veteranhjemmet dagligt. Det er væsentlig flere end på de andre veteranhjem. 

     d) Huset trænger til en hovedrengøring. Der vil blive afholdt en oprydnings- og   

         rengøringsdag, hvor vi opfordrer alle til at deltage. Om aftenen tager vi alle ned  

         på Restaurant Flammen og spiser på veteranhjemmets regning. 

     e) Bestyrelsen skal snart påbegynde arbejdet med næste års budget, så hvis man   

         har ønsker/forslag til aktiviteter må man meget gerne kontakte daglig leder.  

     f) Vi har næsten fået vores Mobilepay op at køre. 

3) Orientering om dagens bestyrelsesmøde.  

     a) Formanden informerer om byggesagen.  

 i) Bestyrelsen presser på så meget som vi    

          nu kan for at få gang i byggeriet/renoveringen, og vi har fået en ny   



                   (foreløbig) tidsplan, som bliver hængt op på veteranhjemmet. Ifølge   

         planen vil nybyggeriet blive opført først, derefter  vil der blive taget hul 

 på renoveringen af vores nuværende hus.  

                   Renoveringen af vores nuværende hus er der sat 2,5-3 millioner kroner af 

 til. 

 ii) Vores kloakproblemer bliver udbedret i den nærmeste fremtid. 

     c) Vi er i gang med at få arrangeret kurser for de frivillige, bl.a.  

         konflikthåndteringskurser og førstehjælpskurser. Vi har hidtil afventet, at der  

         fra centralt hold ville blive arrangeret kurser, men det tager meget lang tid. 

     d) Der er blevet ansat en veterankoordinator i Århus Kommune. Det er endnu ikke    

         blevet offentliggjort, hvem vedkommende er.  

     e) Peter A. vil snarest mulig gå i gang med at omkode alle adgangsbrikker, så alle    

         værter kan komme ind på alle værelser med undtagelse af Peter A.s kontor. Det   

         er nødvendigt, at værterne kan komme ind på alle værelser f.eks. i forbindelse  

         med ankomst af en veteran, der akut har brug for en enkelt overnatning, i  

         tilfælde af brand eller i forbindelse med bekymring for en beboers  

         velbefindende.  

         NB! Der bliver lavet en logbog, hvori det SKAL noteres, hvis man som vært  

         her været inde på en beboers værelse. 

     f) Vagn går i gang med at opdatere vores frivillige-håndbog og vores ”Svaret på  

         alt”-bogen.  

     g) Formanden orienterer om rammerne for afholdelse af møder på   

         veteranhjemmet. Udgangspunktet er at møder med et religiøst/politisk tema  

         eller omhandlende andre kontroversielle emner ikke skal finde sted på  

         veteranhjemmet. Daglig leder og/eller bestyrelsen skal godkende al  

         mødeaktivitet. 

     h) Der bliver spurgt til, hvordan man som frivillig skal agere, hvis man under en 

        vagt bliver ringet op, f.eks. af en pårørende, der spørger til en beboer og/eller 



        bruger. Vi opfordrer til, at man taget imod en besked, som kan viderebringes, 

        når/hvis vi ser vedkommende. 

     i) Vi kan altid bruge flere frivillige, og vi skal have lavet nogle nye flyers, som     

        Vagn vil lave et udkast til. 

        Vi kan også lave et Facebook-opslag, hvor vi efterspørger frivillige, som alle 

        meget gerne må dele for at få det spredt mest muligt. Den bedste metode er dog 

        stadigvæk netværk. 

    j) Kommunen har ladet os forstå, at vi har rydningspligt i området, og derfor vil vi   

        fremover rydde området. Vi har fået en aftale i stand med en landmand om, at   

        vi kan låne hans heste, som så kan græsse på arealet, og dermed hjælpe os med  

        at opfylde vores rydningspligt. 

     k) Fredag den 13. oktober har vi et stort arrangement med indvielse af vores   

         shelters. 

     l) Vi har 57 frivillige stående på værtslisten, men desværre er det ikke alle, der er  

         aktive. Derfor vil vores frivilligkoordinatorer, Lisbeth og Brit, sammen med  

         vores daglige leder, i uge 36 begynde at gennemgå vagtskemaet med henblik  

         på enten at få de inaktive aktiveret eller slettet fra listen over frivillige. 

4) Brugernes punkter.  

     a) Det bliver nævnt, at der er kommet en meget bedre stemning på hjemmet det   

         sidste års tid, og det er både takket være brugerne og de frivillige. 

     b) Der bliver spurgt til, om man i forbindelse med nybyggeriet og renoveringen   

         tænker klimavenligt. Det er helt i hænderne på arkitekterne i Kuben og  

         RealDania, men vi er ikke tvivl om, at vores nuværende hus bliver ”grønnere”   

         end det er nu. 
 


