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Dagsorden til bestyrelsesmødet  

fredag d.27. december 2019 kl. 14.00-16.00 

Bestyrelsesmedlemmer til stede: Peter (formand), Tanja (daglig leder), Sara, Harald, Kim og Lai 

(via telefonisk forbindelse) 

Manglende bestyrelsesmedlemmer: Torben og John 

Referent: Sara Linde 

 

Emner internt i bestyrelsen: Estimeret tid: 15-20 min 

• Hvorfor mangler nogen bestyrelsesmedlemmer at indsende hhv. billede samt kontakt 

info til hjemmesiden trods flere påmindelser? – De fleste af dem som var tilstede har styr 

på dette punkt, dog var der ingen direkte forklaring, men de sidste tilsender Sara info, så 

dette kan lægges op på vores hjemmeside. 

• Struktur for bestyrelsesmøderne: Faste datoer, så man kan planlægge/forberede sig 

langt ud i fremtiden – Fremadrettet vil der være bestyrelsesmøder fast sidste onsdag i 

mdr. (minus juli + december) kl.16-18. 

• Hvor vil vi som bestyrelse arbejde hen mod, hvem er vores målgruppe? –  

o Målgruppe: Alle veteraner uanset evt. Skader/ikke skader. Der skal laves en 

længere redegørelse, som vi er i gang med at udarbejde. 

• Hvor vil vi hen med Veteranhjemmet? - 

o Hvor ser vi Veteranhjemmet om 3 år og fremadrettet? – Skabe et stærkt 

fundamanet, med langsomt vækst. Dette kan ske via aktiviteter både for veteraner, 

men også med/for familien. Se punktet om aktiviteter. Derudover laves der frivillig 

teams, som skal være med til at lave nogle aktiviteter samt skabe fundamentet -  se 

mere under punktet frivillige. Der skal for både veteraner, pårørende og frivillige 

være frihed under ansvar.  

• Hvordan kan vi som bestyrelse hjælpe hhv. Peter og Tanja, så deres hverdag bliver 

nemmere? – Bestyrelsen gør det, som de bliver pålagt. Det er vigtigt, at tovholderen inden 

for et bestemt område (aktiviteter, frivillige m.fl.) udfylder deres rolle. Hvis alle gør det de 

skal, så vil dette lette arbejder på både Peter og Tanja.  
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• Rolle som sekretær i bestyrelsen: 

o Ift. referater v. Møder – Sara påtager sig dette fremadrettet 

o Koordinering af møder – Er aftalt længere oppe – punkt 2 

o Fremsendelse af dagsorden – Forslag til dagsorden sendes til Sara senest en uge 

inden kommende møde. F.eks. møde onsdag d.29/1-2020 så er S.U. onsdag d.22/1-

2020 

• Ansvarsfordeling mellem lokalbestyrelsen og daglig leder: 

o Dette er ift. om, hvad der kan tages action på af dgl. Eller, hvad der skal op og 

vende på lokalbestyrelsen. Hvem tager beslutningerne? -  Se bilag 1, som forklare 

hvem der gør hvad. 

 

Emner eksternt i bestyrelsen: Estimeret tid: 15-20 min 

• Hvor langt er vi med tøj med trykt logo – Til at starte med er dette for bestyrelsen og 

daglig leder, således at disse er synlige i ekstern arbejde. Der skal bestilles polo og evt. 

Jakker. De frivillige skal også på et tidspunkt have en T-shirt, hvor det tydeligt fremgår at de 

er frivillige, så det er mere synligt for veteraner, gæster m.fl.  

Peter indsamler str. ind så produkterne bestilles senest inden januar er omme.  

• Fødevareprojekter: 

o Fødevarebanken – Jørn (frivillig) står for dette. Han pakker veterankasserne og køre 

ud med dem. Jørn vil når kælder er færdig, lave et lille system så tingene står 

samlet og det der udløber først bliver brugt først for at mindske madspild.  

▪ Dgl. Oplyser, at der ville være en plan for processen omkring håndteringen 

af varer og at der ikke er nogle problemer med opbevaring eller temperatur, 

Jørn (frivillig) vil også stå for, at køleskab og fryser bliver tømt og gået efter 

hver mandag ved levering, så vi undgår et stort madspild. 

▪ Der må ikke tages noget mad fra Fødevarerbanken med fra 

Veteranhjemmet andet end til vores Veterankasser. Div. At man ikke frit kan 

komme og ”handle” på Veteranhjemmet, disse varer er til vores 

Veterankasser. 
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o Café Europa – En lokal Café har tilbudt at vi kan få deres rester/retter som er 

tilbage når de skal lukke fredag eftermiddag, så i steder for at smide god og frisk 

mad ud, så har vi mulighed for at modtage det, og evt. lave en fællesspisning, og 

ellers kan veteraner afhente maden i løbet af weekenden, da det sagtens kan holde 

sig over weekenden (er vi blevet lovet). Dette projekt starter fra midt januar.  

o Rengøring fremadrettet (Frivillige, brugere og/eller evt. Beboer? Eller eksternt 

firma?) – Nye beboer indgår en lille kontrakt med Tanja, hvor der indgår en 

rengøringsplan. Vores robotstøvsuger mangler lader, denne vil Peter finde en 

løsning på. Tanja vil lave et udkast til en rengøring plan til fremtiden, så vi hele 

tiden har et pænt og rent hjem, hvor alle kan være. 

o Nye beboere skal udfylde & underskrive en procesplan ifb. med deres ophold på 

Veteranhjemmet, denne er under udarbejdelse –  se bilag 2. 

Sociale medier: Estimeret tid: 5-10 min 

• Opdatering af kalenderen på hjemmesiden (Tanja) – Dette får Tanja opdateret i det nye 

år. 

• Hjemmesiden fremadrettet? – Sara har hidtil stået for dette, og har oplært Tanja i 

hjemmesiden. Dog søger man fra Fonden stilling hvor hjemmeside arbejdet indgår i, så det 

er endnu uvist om denne person også skal dække de lokale afdelinger. Men indtil da, vil 

Sara og Tanja opdater hjemmesiden. 

• Evt. 

o Alt vedr. Veteranhjemmet står på hjemmesiden , Facebook ”Veteranhjem 

Midtjylland i Aarhus” og pr. opslag i huset, alt andet fra andre (f.eks. DIF, 

Veteran.dk m.fl.) står på vores støttegruppen, ”Veteranhjem Midtjylland – 

Støttegruppe”, disse holdes adskilt, så det er lettere og mindre forstyrrende at finde 

ud af hvad der sker.  

o På Facebooksiden: ”Veteranhjem Midtjylland i Aarhus” kommer udelukkende 

opslag der har med Veteranhjemmet at gør, dvs. ting der sker på/I/fra/med os på 

Veteranhjem Midtjylland 



Lokalbestyrelsesmøde Veteranhjem Midtjylland Fredag d.27/12-2019 

 4 

o Facebookgruppen: ”Veteranhjem Midtjylland – Støttegruppe”, her kan alle som 

udgangspunkt slå ting op, så længe de har med veteranverdnen at gør, og ikke er 

skadelige for Veteranhjem Midtjylland. 

o Vi bør tænke over hvad/hvornår/hvem vi kommenterer på/til, så vi holder os på et 

professionelt niveau.  

o Harald foreslår, at lave en lille lokal artikel, om div. Lokale ressource personer samt 

veteraner, så folk kan få et indblik i, hvem disse er, og hvad Veteranhjem 

Midtjylland kan gøre for den enkelte veteran, men også for hele grupper af 

veteraner. Tanja undersøger mulighederne for dette – der er opbakning til dette 

projekt. 

▪ Peter (formand) tager kontakt til Peter From – journalist i Brabrand 

 

Aktiviteter: Estimeret tid: 20-30 min 

• Manglende jule tur i Den Gamle By (John): Af referatet fra sidste møde, fremgår det, at 

der skulle have været en jule tur i Den Gamle By sammen med John, men dette er 

desværre ikke sket. Da John ikke er tilstede tages dette punkt med til næste 

bestyrelsesmøde i det nye år – d.29/1-2020.  

• Veteranhjemmets fødselsdag – Skal det markeres? – Dette fejre vi ikke længere, da det 

ligger for tæt på jule aften, julefrokoster m.m. Fødselsdagen vil fremadrettet blive fejret på 

5, 10, 15 år osv. 

• Status på årets aktiviteter: 

o Fællesspisninger lavet af de frivillige (løst, ikke fast) – Tanja snakker med Jens om 

dette punkt kunne være noget for ham. Så vi kan få fællesspisninger, men også 

aftner med madlavning og spisning kun for veteraner. 

o Motion: Løbetur (Per), Walk & Talk – Walk & talk dette afprøver vi igen. Vi håber 

også der vil være opbakning til et løbe hold. Men vi starter ud med Walk & talk i 

starten af det nye år. 

o Tur I Ree Park – Var en succes for alle både veteraner og pårørende. Denne 

begivenhed vil vi gentage. 
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o Flagdag – Det var ud af til en succes, dog var der meget tryk på fra bestyrelsens 

side. Tanja og Lai går i gang med planlægning allerede i januar, med det første 

koordinerings møder, så vi er på forkant. 

o Sommerlejr – Første møde ligger i februar. Sara tager koordinerings arbejdet, og 

der vil blive skrevet ud til de frivillige, da der skal bruges flere end Saras to hænder. 

så hurtigt vi får en udmelding om Frydenborg lejren. 

o Klatretur – Det var ikke en stor succes, der var 4 deltagende.  

o Speedbådskørekort – 3 tilmeldte, som nu kan lave arrangementer med noget 

sejles. Det var et godt forløbe, som tog 2 dage.  

o Jagttegn – Det er/var en stor succes, der har været rigtig stor efterspørgsels. Harald 

er tovholder på hele dette forløb, dvs. han er med alle veteranerne ude på dette 

kursus, og bringer det fra start til mål linjen. Det er Harald der har forhandlet et 

formidabelt tilbud til vores veteraner – stor tak her til.  

o Tanja: Ved aktiviteter hvor efterspørgslen er SÅ voldsom stor som til Jagttegn, 

bør veteraner gå forud for medlemmer af Lokalbestyrelsen, dette er der 

enighed om 

o DHL – Vi skal være ude i bedre tid, så vi kan få flere med. DHL ligger i slut august 

mdr. Vi deltager IKKE som løbere, men som vagter der skal holde øje med bl.a. 

flaskesamlere. 

o RIB-både – Var en succes, denne aktivitet går i tråde med at vi hjælper ved DHL. 

Når vi har løst vores DHL opgave, så er belønningen en tur med en RIB-båd, som er 

en speedbåd, hvor vi kommer på en guidet tur ude på Aarhus bugten. 

o Halloween i Tivoli Friheden – Det var en succes, der var mange deltagere, ca. 30 

stk. Det var i efterårsferien, så der var mulighed for at mange veteraner med børn 

kunne deltage, hvilket mange gjorde brug af – især de mandlige veteraner med 

deres børn. Dette skal vi se på, om ikke kan lade sig gøre igen – og især i skolens 

ferie så flest mulige kan deltage. Brugerbetaling er tidligere vedtaget, så bør 

overvejes ved denne slags arr. 

o AGF-SIF – De (AGF) vil gerne støtte op igen med billetter. Der var ca. 11 deltager. 

Der var pølser og sodavand, til alle udover billetten. Dette gør vi igen.  
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o Biograftur hhv. i Aarhus (Sara) og Karup (Tanja) –  

Sara: Dette var en succes, der var ca. 17 deltager. Vi var inde og se en ny dansk film 

”Valhalla”, som omhandlede de nordiske guder. Veteranhjemmet gav billetten og 

folk købte selv snacks. Dette gør vi igen. 

Tanja: Dette var ikke en succes. Der skulle ses ”Hjemmefronten”, men der var ingen 

deltager, så dette blev aflyst.  

o Mortensaften – Var en succes, der var ca. 32 stk. Det blev afholdt i Brabrand 

Sognegård. Der var gæster helt fra Kolding. Det var 4 frivillige som stod for maden, 

som også var en succes. Poul holdte en god og underholdene tale, tak til Poul og de 

frivillige i køkkenet for deres indsats. Vi kunne dog godt ønske os, at der til større 

arrangementer som dette, er flere frivillige der hjælper til. 

o Massage – Er en succes, alle pladser bliver altid fyldt op med hast. Dette forsætter 

vi med, og sætter stor pris på Charlotte. Hun har netop doneret 15 yoga måtter, så 

når vores ombygning er færdig, vil der komme yoga forløb, det glæder vi os til. 

o Brugerbetaling er tidligere foreslået 20,- pr gang. 

o NADA – NADA er en succes - vi har 2 hold om ugen (mandag og onsdag). Der er 

godt fremmøde hver gang, der er dog forskel på om det er formiddagshold eller 

eftermiddagshold. Pr. 1/1-2020 vil der være deltager betaling på 10,- som skal 

dække udgifterne til bl.a. nåle 

Status på kommende aktiviteter: 

• Fastelavn: hvornår/hvem/hvad? – Tanja og Sara tager denne, og samler et hold, så de ikke 

skal stå med det hele alene. Fastelavn vil blive afholdt søndag d.16/2-2020 

• Åbning af huset: hvornår/hvem/hvad? -  Vi skulle gerne være helt færdig i juni mdr. Dato 

kommer snarest - dato kommer fra Fonden. Fonden holder sit 10 års jubilæum sammen 

med vores åbning. Der vil blive oprettet en arbejdsgruppe omkring denne dag, til at få 

dagen stablet på benene. Fonden (Dorte) er tovholder herpå. 

• Årets sommerlejr: hvem agerer tovholder fra VHM? – Sara påtager sig rollen som 

koordinator, der skal dog findes flere frivillige, så Sara ikke står med dette alene. 

• Fladdag: hvem agerer tovholder? – Tanja og Lai, første møde i januar. 

• Evt.–  
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o Nytårstaffel: Vi har fået en donation til en julefrokost, men da vi har været under 

ombygning, så bliver dette afholdt som et nytårstaffel - mere om denne dag samt 

dato kommer.  

o PTSD kursus: for vores frivillige kunne være en god ide, så vi er sikre på, at vores 

frivillige er klædt bedst muligt på til arbejdet med PTSD ramte. 

▪ Tanja kontakter PTSD Klinikken i Skejby (igen), og hører om de kan komme 

og holde et oplæg for alle, på VHM 

▪ Vi har tidligere haft foredrag med egne veteraner der kendte dette på egen 

krop dette var en god måde, at forstå det på for frivillige og pårørende, 

myndighedspersoner er ofte svære at forstå. 

 

Frivillige: (Torben) Estimeret tid: 5-10 min: Torben er ikke til stede, så Tanja tager denne: 

• Hvad er status på frivillige (antal)? – 24 stk. Frivillige. Tanja har skrevet en mail ud til de 

frivillige, som ikke er set længe, omkring om de stadig ønsker at være frivillige herude. 6 ud 

af 9 har svaret, men ønsker at forsætte som frivillige nu hvor vi er flyttet ind i huset.  

• Hvordan går det med frivillige teams? – Der er endnu ikke samlet nogle teams, men dette 

bliver nemmere nu hvor huset er åbent igen.   

• Hvad er planen fremadrettet for at tiltrække nye/fast holde gamle, hvordan gør vi os 

attraktive?  - Tanja deltager sammen med veteraner og frivillige i frivillighedsdagen på 

VIA’s (Via university College) to campusser her i Aarhus hhv. i Nord og midtbyen, hvor 

mange unge kan tiltrækkes. Der bliver fremadrette søgt specifik efter kvalifikationer hos de 

frivillige.  

• Evt. - Nej 

 

Evt. Fra daglig leder: Estimeret tid: 5-10 min 

• Veterankoordinator i Aarhus 2021 – Da Vagn går på pension, derfor vil der fremadrettet 

ikke længere være en veterankoordinator fra Aarhus kommune, som har sin ugelige gang 

på veteranhjemmet. Vi har stadig Frank som kommer fra Veterancenteret, som stadig vil 

komme hver uge, dog vil der være en periode, hvor Frank ikke kommer her, da han skal på 
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barsel. Derudover vil der være mulighed for, at veterankoordinatorer fra andre kommuner 

har mulighed for, at book et mødelokale her på veteranhjemmet.  

• Manglende årshjul – Tanja får lavet dette.  

• Evt. –  

o Tanja og Frank tager samme ud og besøger alle veteran caféer i Midtjylland i 2020.  

o Bestyrelsen vil også påbegynde en tidligere planlagt rundtur til de midtjyske cafeer 

og andre aktører i vores område. 

▪ Derudover vil de lægge materialer fra veteranhjemmet derude. 

o Juledonationerne er gået godt, der er blevet kørt 30 juleposer samt 10x 500 Kr. Ud 

til trængende veteraner.  

 

Evt. Fra formand: Estimeret tid: 5-10 min 

• Byggeri – Vi er ca. Færdig med villaen i uge 7. De næste par uger står bl.a. på opgravningen 

af parkeringspladsen samt opstart på byggeriet af de nye huse.  

• Der er fortsat Parkering forbudt FOR ALLE på grunden i byggeperioden, så private biler 

SKAL fortsat parkeres på pladsen ved kolonihaven, af hensyn til vore håndværkere. 

• Evt. – Nej 

 

Evt. Fra bestyrelsesmedlemmer:   

• Sara: ”Jeg forventer, at når man sidder i en bestyrelse, og modtager f.eks. en mail, at man 

så svare uden at man skal rykke for svar 2-3 gange uden der så sker noget, det kan ikke 

være rigtigt, at der skal gå +2 uger før man høre noget. Har man nogle personlige årsager 

som gør, at man i en periode ikke kan svare eller være aktiv i bestyrelsen, så vil det være 

rart, hvis dette blev meldt ud, ikke årsagen, men blot at man er fraværende og evt. Ikke 

svare indenfor et par dage. Bare det, at skrive ”set eller modtaget” har en stor betydning. 

Derudover vil det være på sin plads, at man tager ansvaret for det som man er tovholder 

på, således at aktiviteten ikke ender med at blive aflyst grundet sløset arbejde.”  

 

• Punkter til bestyrelsesmøder fra hhv. veteraner, frivillige samt fra bestyrelsesmedlemmer 

skal sendes ud hurtigst muligt, og senest én uge inden bestyrelsesmødet, nås dette ikke, vil 
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punktet tages med på næst kommende møde. Bestyrelsesmøderne vil finde sted den sidste 

onsdag i måneden (dog minus juli + december) – dvs. næste møde er onsdag d.29/1-2020 

og punkter til bestyrelsesmødes skal senest være modtaget onsdag d.22/1-2020 

 

• Harald: Skal man være støttemedlem for at kunne lægge flyer for sit firma, forening m.m.?  

Svar: Ja, det skal man pr. 1/1-2020, dog må politiske partier ikke lægge deres flyer, men de 

må meget gerne være medlemmer.  

 

• Harald siger, at det er vigtigt at alle i såvel bestyrelsen som daglig leder bakker op omkring 

de regler, der er udstukket af Fonden og for Veteranhjem Midtjylland, så vi undgår 

grupperinger og andet fnidder, der let kan opstå . 

 

• Alle bør minde hinanden om at oprydning og rengøring er i alles interesse , så bed lige 

naboen tage sin kop med ud i køkkenet samt aflever huset , som var det dit eget. 

 

• Der er hen over efteråret og vinteren observeret hunde (ikke-servicehunde), bestyrelsen 

gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at have sin hund med, medmindre denne er en 

certificeret servicehund for veteraner.  

 

Næste møde:  Onsdag d.29/1-2020 kl.16-18, punkter til mødet modtages til og med onsdag 

d.22/1-2020 
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Bilag: 

Bilag 1: 
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Bilag 2: 

Helhedsorienteret procesplan for Veteraner med ophold på VHM 

 

Overskrift Indhold 

 

Indflytning VHM  

 

A (indskrivningsforløb) 

 

B (behandlingsforløb) 

 

C (sundhedsfaglig behandling) 

 

D (veje videre) 

 

X (Understøttende behandling) 

 

 

Om planen  

 

Planen er lavet i samarbejde med: 

 

Planen er lavet af:  

 

Planen er sidst opdateret:  
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Mål 

 

 

 

Overordnet mål: 

 

Hvad ønsker veteranen/beboeren at opnå ved det overordnende mål:  

 

Sundhedsfagligt behandlingsmål (hvis der findes et sundhedsfagligt mål: 

 

Resultater der 

bruges i 

planlægning af 

videre forløb 

 

 

Sammenfatning af tidligere mål: 

 

Forhold, der kan støtte op om, at veteranen/beboeren når sit nuværende 

mål: 

 

Forhold, der kan være en udfordring for, at veteranen/beboeren når eget 

mål: 

 

Psykiatrisk screening, hvis dette er aktuelt: 

 

Psykiatrisk udredning, hvis dette er aktuelt: 

 

Sammenfatning af 

veteranens/ 

beboerens 

helbredstilstand  

 

 

Sammenfatning af veteranens/beboerens helbredssituation: 

 

Forhold, der kan støtte op om, at veteranen/beboeren når sit mål: 

 

Forhold, der kan være en udfordring for, at veteranen/beboeren når eget 

mål: 
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Mål for opholdet, 

tid : 

 

 

 

Specifikke mål: 

 

Konkrete aktiviteter 

for at virkeliggøre 

veteranens/ 

beboerens 

målsætning 

 

Specifikt mål:  

 

Veteranen/Beboerens indsats: 

 

Understøttende behandling: 

 

Andres indsats:  

 

VHM, og samarbejdspartneres indsats: 

 

Specifikt mål:  

 

Veteranen/Beboerens indsats: 

 

Understøttende behandling  

 

Andres indsats: 

 

VHM´s indsats: 

Specifikke 

sundhedsfaglige 

planer 

 

Konkrete aktiviteter 

for at virkeliggøre 

Specifikt mål: 

 

Veteranen/Borgerens indsats: 

 

Andres indsats: 
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veteranen/ 

beboerens 

målsætning 

VHM´s indsats:  

Samarbejdspartnere  

 

 

Samarbejdspartnere  

 

Koordinerende indsatsplan:  

 

Andre samarbejdspartnere eller indsatser:  

 

 

Kriseplan  

 

I tilfælde af akut 

krise hvilke 

initiativer og støtte 

ønsker 

veteranen/beboeren 

 

 

Veje videre  

 

Efterværn – når veteranen/beboeren flytter fra VHM: 

 

 

Praktiske 

oplysninger af 

betydning for 

opholdet 

 

 

Underskrift 

 

 

Dato:  

 

Medarbejder:  
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Veteran/beboer:  

 

 

Evaluering af 

specifikke planer: 

 

Dato:  

 

Specifikt mål:  

 

Er målet nået:  

 

Er veteranen/beboeren kommet nærmere sit overordnende mål? 

 

Er veteranen/beboerens trivsel forbedret? 

 

Kommentarer fra medarbejder og veteran/beboer:  

 

 

 

Evaluering af 

specifikke 

sundhedsfaglige 

planer 

  

 

Dato:  

 

Specifikt mål: 

 

Er målet nået:  

 

Er veteranen/beboeren kommet nærmere sit overordnende mål? 

 

Kommentarer fra medarbejder og veteran/beboer:  

  

 

Udflytning 

 

Status på forløbet:  
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