
Bestyrelsesmøde: Onsdag den 31. maj 2017 kl. 16.00-18-00.  

Deltagere: Vagn, Sven-Erik, Peter A., Andreas, Mikkel, Peter S., Kim, Karsten, Per 

og Helle. 

1) Valg af referent.  

    Helle. 

2) Godkendelsen af referat fra sidste møde.  

    Godkendt. 

3) Information fra formanden / siden sidst. 

    a) Klage fra Dawid. 

        Vagn og Peter A. informerer om Dawids klage og om et møde de 

        har haft med Dawid. Peter A. har siden deres møde haft flere samtaler med  

        Dawid, og bestyrelsen bakker op om hans håndtering af sagen. 

    b) Klage fra veterankoordinator i Viborg omkring Martins fraflyttelse.  

        Veterankoordinatoren i Viborg har sendt os et brev omkring hans oplevelse af   

        Martins fraflytning fra Veteranhjem Midtjylland. Bestyrelsen diskuterer klagen,  

        som vi er enige om er ensidig. Veterankoordinatoren har da heller ikke kontaktet   

        hverken vores daglige leder eller bestyrelsen for at høre om sagen. 

    c) PTSD-app.  

        Bestyrelsens medlemmer skal teste app’en og melde tilbage omkring, hvorvidt   

        vi synes, det er noget, vi vil anbefale. 

    d) Kommende møde i formandskollegiet.  

        Vi vil gøre endnu et forsøg på at få fastlagt nogle regler og retningslinjer, der   

        gælder for alle veteranhjem, som f.eks. en ens alkoholpolitik (hvor vi klart  

        mener, at der skal være et totalforbud). Derudover vil vi også arbejde for at få 

        indført referater fra møderne i både formandskollegiet og i fonden. 

    e) Veterankoordinator.  

         Byrådet har godkendt, at der skal ansættes en veterankoordinator under  

         forudsætning af, at man kan finde pengene til det ved de kommende   



         budgetforhandlinger. 

4) Information fra daglig leder.  

     a) Vi har to ledige værelser pt. og Peter A. har i dag talt med Veterancentret, og de   

         mener, at værelserne hurtigt vil blive fyldt, de har allerede kontakt med en   

         veteran, der sandsynligvis vil tage ophold her i en periode. 

     b) Gennem et samarbejde med Aarhus Kommune har vi fået adgang til nogle   

         lejligheder for udsatte voksne, som vi kan tilbyde vores veteraner. 

    c) Sydbank arbejder stadig på at få vores Mobilepay op at køre. 

    d) Peter A. skal på seminar et par dage juni, hvor han bl.a. skal lave en håndbog,    

        omkring de opgaver en daglig leder har. 

    e) Den 8/6 klokken 14 skal Peter A. til møde hos Lions, hvor han skal modtage en   

        donation på vegne af Veteranhjemmet.  

    f) Peter A. har udarbejdet kontrakter til kommende beboere. 

    g) Der virker til at være en bedre stemning på hjemmet. 

5) Information fra udvalgene.  

    a) Byggeudvalg.  

 i) JC vil i fremtiden deltage på byggemøder på forespørgsel fra os. 

         ii) Der er konstateret store huller i vores kloakrør under huset, som har 

 givet rotterne fri adgang, og vi er blevet anbefalet at få det repareret ved 

 hjælp af en strømpeforing. Dog mener de, at kloakrørene kan holde 5 år 

 mere, efter de er blevet rengjorte, hvis vi de kommende 5 år får dem 

 spulet hvert halve år.  

             Overvejelsen går så på, om vi skal have lavet nye kloakrør nu eller om vi 

 skal vente. Beslutningen ligger dog ikke hos os, men hos Fonden. 

    b) Økonomi  

          i) Peter S. er bekymret for, at tingene er begyndt at skride bl.a. i forhold      

 motionsrummet og hvad der bliver brugt af midler på det. Han ønsker 



 også, at der bliver udarbejdet en inventarliste for værdier på 

 veteranhjemmet. Den opgave påtager Peter S., Kim og Mikkel sig. 

         ii) Vi har fået opsat en hjertestarter og har afholdt et kursus i brugen af 

 den. 

        iii) Vores shelters er i produktion, og vi håber på at kunne indvie dem 

 medio september. 

    c) Aktiviteter  

         i) Skt. Hans-arrangement. 

 ii) MC-Legacy Veterans kommer på besøg i et par timer og griller.   

    Arrangementet er offentliggjort i interne blade hos de forskellige veteran-

 motorcykelklubber. 

 iii) Sommerlejr i uge 28. 

 iv) Hærvejsmarchen 24. og 25. juni. 

    d) Frivillige / hvervning  

 i) Vi får igen flere frivillige, hvilket vi er meget glade for. Vi har fået 6 

 nye værter indenfor de sidste 14 dage. Peter A. har lovet at opfordre de 

 nye frivillige til at kontakte Helle fra bestyrelsen, hvis de ønsker at 

 komme på maillisten. 

    e) Presse / information  

 i) Fondsformanden har et ønske om, at alle udtalelser til pressen skal   

    cleares med JC først, men det vil Vagn og Peter A. tage op til mødet i 

 formandskollegiet. Vi mener, at det vil være for bøvlet, og at vi vil gå glip 

 af gode muligheder for positiv presseomtale. 

    f) Facebook  

       Det er vores indtryk, at vores facebookside bliver besøgt mere og mere. 

    g) Sikkerhedsudvalg.  

 i) Vi har fået opsat videoovervågning. Kameraerne optager konstant og 

 optagelserne bliver gemt i 2-3 uger. 



 ii) Peter A. vil igangsætte en oprydning af gangarealet i kælderen for at 

 sikre fremkommelighed i tilfælde af brand. 

6) Generalforsamlingen  

    a) Vi har dobbelttjekket, at alle bestyrelsesmedlemmer har betalt kontingent     

        rettidigt, og det kan vi naturligvis dokumentere.  

    b) Beretning.  

        Bestyrelsen har ingen kommentarer til Vagns beretning.  

    c) Økonomi (Karsten / Peter)  

        Karsten vil kort redegøre for økonomien. 

    d) Aktivitet (Peter + Brit/Lisbeth)  

         Der vil blive informeret om kommende tiltag og aktiviteter. 

    e) Valg – forslag om samme procedure som sidst.  

         Det forslag er bestyrelsen enige i. 

7) Eventuelt  

    a) Forslag om at vi får et nyt skilt op ude ved vejen efter at det gamle er blevet   

        stjålet. Peter A. finder en løsning. 

    b) Stor ros og tak fra bestyrelsen til Lisbeth og Brit for deres arbejde med   

        rengøring af vores køkken. Peter A. har lovet at give frokost og/eller aftensmad   

        til alle der deltager i en kommende hovedrengøring af hele huset.  

8) Næste møde bliver onsdag den 21. juni klokken 16. Afbud fra Mikkel,   

     Karsten og Kim.  

 


