
                                                     Årsberetning Generalforsamling 25.maj 2021. 

 

Bestyrelsen på Veteranhjem Midtjylland har det sidste år haft stor fokus på at holde åbent for de veteraner 

der har haft brug for det, i en tid hvor verden er ramt af Corona. 

vi har fortsat vores arbejde på at skabe de bedste fysiske rammer for vores veteraner i det midtjyske, samt 

arbejdet med de visioner vi og fonden har for vores hjem. 

Vi holder i år en generalforsamling der er lidt skubbet i forhold til planen, men dette gør vi da vi skulle være 

sikker på vi kunne mødes visuelt.  

Vi er nu 86 medlemmer af foreningen og med bestyrelsens mål om 100 medlemmer i 2021, er vi næsten i 

mål, det er samtidig en stigning på 19 medlemmer i forhold til 2020, så tak for det. Der er fortsat fokus på 

at vi skal skaffe flere af vores penge til aktiviteter selv, så denne udvikling er positiv. 

Vi har i det forgangne år ikke haft fuld belægning og søgningen ses stadig som meget stabil på beboer 

siden, hvilket også er det vi ser på de andre hjem. Vi har to til tre beboere hvoraf nogle er her et par dage af 

gangen, hvilket må siges at leve op til vores fundats, da vi også har plads til at fungere som aflastning. Vores 

værelser en nu færdig indrettede, og kælder ligeså. Vi har plads til 4 beboere ad gangen. 

Vi har pt op til 5-7 besøgende om dagen, ca. 2700 på året, hvilket må siges og være tilfredsstillende, 

situationen taget i betragtning, vi må her også tænke på de manglende aktiviteter i denne periode. 

Bestyrelsen vil i den kommende tid iværksætte nogle aktiviteter der skal gøre noget ved dette, såsom 

fisketure, fortælleaftner i Danmarks historie og sejlads. Vi ser en stor søgning til økonomisk rådgivning, som 

nu også er på andre af vore hjem, desuden er massage en af vores store aktiviteter, begge tiltrækker nye 

grupper af veteraner. 

Vi har tidligere og vil fortsat gerne bede alle tilstedeværende og medlemmer af foreningen om at sige til, 

hvis de kender til aktiviteter til veteraner, og søger i øvrigt frivillige hænder og folk til at stå for nye 

aktiviteter eller bare deltage i daglige gøremål på Veteranhjemmet. Husk på at den bedste måde at 

rekruterer, er mund til mund. 

Sponsorer og fundraising har desværre været lidt i baggrunden det sidste år. Da vi har været travlt 

beskæftiget med at skabe rammer, og færdigøre de projekter der har været i forbindelse med byggeriet. 

Men er fortsat et af vores fokus områder så vi kan skabe de bedste rammer for vores veteraner. 

Vi har arbejdet videre med den samordnede målsætning mellem alle de fem hjem og fonden og der har 

været lavet en bruger undersøgelse, der dog er lavet ud fra de brugere der har været i perioden, så den er 

lavet på et meget spinkelt grundlag, men stadig nogenlunde retvisende for hvilken retning vi bevæger os i.  

Vi er fortsat godt besøgt af diverse medier, og har haft stor fokus fra faggrupper grundet vores byggeri, der 

er i en klasse for sig. Vi har fortsat fra bestyrelsens side haft fokus på at få så mange forskellig veteraner til 

at udtale sig, så vi får alle hørt. Vi oplever en stor søgning af studerende og uddannelsesinstitutioner der 

søger os, hvilket har gjort vi er nødsaget til at afvise disse på en flink måde da de ellers vil tage meget af 

vores tid og fylde meget på stedet. 

Vi oplever fortsat et stort fald i frivillige på hjemmet, dette kan skyldes flere grunde, men vi arbejder på at 

få lavet en bedre og bredere rekrutering, hvor vi vil målrette den mere på de opgaver vi kan tilbyde. Vi vil 

gerne takke de ”gamle trofaste frivillige” og vores nye frivillige for Jeres arbejde med vores veteraner. 



Vi har grundet omstændighederne med corona i det forgange år ikke holdt mange af vores sædvanlige 

aktiviteter, men dog haft et par brunches og fællesspisninger. 

Den 5. september der normalt er vores helt store dag blev til en kranse nedlæggelse i Mindeparken, med 

borgmester og komedanten for Aarhus fra forsvaret, mens vi holdt et stille arrangement på hjemmet. 

Vi har holdt lidt julearrangementer og et visuelt online julebanko der var en stor succes, dette er senere 

taget op af nogle af de andre hjem der har fortsat denne ide. 

Vi var i 2020 gået sammen med de andre hjem om at deltage i en samlet familie camp Frydenborg lejren, 

men denne blev desværre aflyst og kommer først i år. 

Stor tak til de veteraner, pårørende og frivillige, der har hjulpet os med at komme i mål med flere af de 

opgaver byggeriet har givet os. Specielt tak til Harald og Michael, der har koordinere flere af disse opgaver, 

samt stået for at holde vores omgivelser pæne. 

Vi har med fødevarebanken og veterankassen via den donation der er givet, bevaret en kontakt til nogle af 

de veteraner, der ikke har mulighed for at komme ud i hverdagen og handle. Vi har med stor hjælp fra Jørn 

og Kim fået denne opgave sat i system, så vi nu når ud i et større område af vores målgruppe. 

Tak til vores opsøgende medarbejder fra veterancentret Frank, der trods orlov har hjulpet flere af vores 

veteraner, og bragt nye veteraner til hjemmet. Vi oplever også en stor søgning af koordinatorer fra vores 

område Randers, Silkeborg og Horsens har været en del på hjemmet, tak for dette. 

Vi har i det forgange år haft en gunstig økonomi, men flere uforudsete udgifter i forbindelse med byggeriet 

gjorde alligevel at vi ramte det vi skulle selv om der ikke har været samme mængde af arrangementer. 

Da vi har en stor grund med rydnings pligt (vi skal holde græsset nede) har vi fået et par heste til låns af 

nabogården, hvilket har været til stor glæde for et par af vores veteraner, ja selv nogle der var bange for 

heste har deres gang ved dem, de giver ro siger de. Der er stor interesse hvis de ikke er her, ”hvor er 

hestene lyder det så”. Vi har i øvrigt frasolgt et stykke jord til en transformer ved enden af Holmstrupgårds 

vej.   

En speciel tak skal lyde til malerholdet der har holdt hovedet højt og fortsatte deres aktivitet online , da 

corona var på sit højeste, Inge Marie stort tak for dit altid afsmittende humør,  samt trofast hed overfor 

vores veteraner. En af årets store donationer kommer faktisk fra en af aktørene på malerholdet, der 

donerede overskuddet fra en event til denne gruppe, stort Tak.  

Vi vil fra bestyrelsens side gerne takke John Finmann og Lai Sørensen, der begge har valgt ikke at 

genopstille for deres deltagelse og arbejde i bestyrelsen.  

 

Endnu engang stor til for Jeres opbakning og deltagelse. 

 

Bestyrelsen Veteranhjem Midtjylland 

 

 

  


