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Afbud: Torben, Vagn og daglig leder 

1. Godkendelse af referat 

- Alle godkender uden yderligere kommentar.  

- Fonden har bevilliget et coach forløb, mere info kommer. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

- Alle godkender uden yderligere kommentar.  

 

3. Godkendelse af forretningsorden 

- Der er et par stykker der mangler at skrive under på denne, dette skal gøres hurtigst 

muligt. 

 

4. Orientering af Sociale Medier 

- Orientering om hvordan vi bruger SoMe samt hvordan vi kan øge antal ”seer”. Derudover 

er det aftalt, at for at få mere struktur på, skal Sara have en plan for hver mdr. Og som min. 

14 dage frem så det kan blive planlagt på SoMe.  

- De spontane aktivitet som overskrider Sara tidsgrænse på min. 14 dage før, disse 

aktiviteter vil daglig leder ligge op på SoMe. 

- Hjemmeside: Har været på standby grundet nogle problemer med at få verificeret 

dankortet fra Fonden, dette skulle nu være løst og når daglig leder er tilbage fra ferie vil 

hun og Sara finde en dag, hvor de sammen kan få hjemmesiden på at køre igen. 

- Tilmeldinger: Når hjemmesiden er oppe at kører igen, vil al tilmelding foregå via 

hjemmesiden samt den fysisk seddel på VHM, og altså ikke div. mails, tlf. M.m. 

- Sara giver udtryk for, at der skal findes en løsning ift. fremtiden til en efterkommer efter 

hende, så hun kan nå at lære en ny op, så det ikke vil være en brat overgang, men en 

fornuftigt overgang. 



Referat af LB-møde Veteranhjem Midtjylland d. 15/9 

5. Orientering v. Formand. 

- Fondsmøde hvor der blev snakket om FB generelt og hvordan vi bruger den, her fandt man 

frem til at DL ikke skal bruge for meget arbejdstid på FB.  

- Forespørgslen fra DIF om de må bruge Laden til at præsenterer deres projekter. Dette kan 

godt lade sig gøre mod fastsatte beløb, men vi afventer skriv fra DIF. 

- Tilbud fra elektriker ift. interner, lamper m.m. på 27.000 kr. Som skal tages ud fra de 

80.000 kr. fra arrangementer fra Djursland.  

- Henvendelse fra journalisthøjskolen omkring at lave en podcast med 4 personer, det skal 

dreje sig om veteraner. Der kommer en lille smagsprøve inden projektet skal gå videre. 

6. Orientering v. Kasseren 

- Det ser fornuftigt ud, vi ser frem til at der vil blive afviklet flere aktiviteter, da økonomien 

tillader det. 

7. Orientering fra aktivitetsudvalget 

- Tivoli på flagdagen gik godt alle tilmeldte mødte op (der var omkring 45 deltager). Mange 

fine tilbagemeldinger på at veteranerne havde en god dag. 

- Ree Park turen på søndag er der god opbakning til turen. 

- Sejltur med Mai-event, hvor turen gik til Skødshoved og retur. 

- DHL-stafetten: Her var vi nede og hjælpe med div. opgaver 

- Frivillig har haft adskillige spisninger som har været velmødt. 

- Bueskydning 31/10 kl.10.00-12.00 (indendørs). 

- Skydning i Rønde vil der komme mere omkring senere på året, så alle aktiviteter ikke falder 

sammen. 

- Badminton for veteraner i samarbejde med DIF – afventer endeligt GO fra DIF. 

o (kl. 10-12 om fredagen NB: dato lidt usikker) 

8. Fødevarebanken 

- Kommer hver tirsdag, nogle gange er produkterne ved at være på sidste salgsdato, nogle 

gang på selve leveringsdagen, og her er der også fastsat en bestemt mængde.  
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- Ros til frivillig som bl.a. står for fødevarebanken.  

- Der er delte meninger i LB hvorvidt ”aktiviteten fødevarebanken” skal forsætte, ift. hvor 

meget veteranerne får ud af fødevarekassen, samt hvor meget de egentlig gør brug af  

VHM udover at få en fødevarekasse leveret. 

- Ingen transparente nedskrevne regler for, hvad der opfylder kravene for at kunne modtage 

en fødevarekasse her fra VHM. 

- Det bør tages op til jævnlig overvejelse om en veteran er i målgruppen. 

9. Omgangstone 

- Alle skal huske at hilse pænt på hinanden og sige pænt farvel igen. Har man et 

mellemværende med hinanden, så bør man trække sig og tage den i enerum frem for inde 

midt i stuen, hvor samtalen er til fri skue. Er der brug for en ekstra person til at løse en evt. 

Konflikt kan der tages fat i DGL eller person fra LB. 

- Alle skal blive bedre til at rose hinanden. 

10. Indvielse 4. og 5. oktober 

- Punkt ikke nået. 

11. Daglig leder orientering 

- Intet – daglig leder har ferie 

12. Næste møde 

- Onsdag d. 29/9 kl.16.00 

13. Indkomne forslag – øvrige punkter fra brugere, beboere og 

frivillige 

- Der er kommet en forespørges fra en veteran-forening (som er medlem er VHM) omkring 

brug af Laden til nogle julearrangementer. Dette er godkendt fra LB. 

14. Eventuelt. 

- Mange punkter gives til formanden, som skal tage disse med videre til næste Fondsmødet.  
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- I morgen kommer der 30 arkitekter for at se vores byggeri for at blive inspireret af vores 

byggeri. 

- Der fremlægges en arbejdsliste, hvor der lægges op til at hvert medlem af LB tager et 

ansvarsområde. Flere frivillige og bruger giver udtryk for, at de mangler arbejdsopgaver, 

derfor er der nu en liste, og derfor ønskes der en tovholder på de forskellige 

arbejdsområder, så de frivillige og brugerne kan gå til tovholderen og få en opgave. 

Arbejdslisten er flere gange tidligere blevet vedhæftet fredagsmailen til de frivillige. 
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