
Veteranhjem Midtjylland                                                                                    Brabrand 22.04.2018 
 
Bestyrelsesmøde: 
 
Tilstede: Per Ole, Lone, Torben Og Peter S. (Afbud: Julie, Per B og Dorte). 
 
Gæst: Anne Fritzner – DIF soldaterprojekt. 
 
Vi startede med en præsentation af DIF soldaterprojekt og hvad de står for. 
Soldaterprojektet er et gratis tilbud til skadede veteraner (psykisk skadede). 

- de hjælper til med at lette tilgangen til foreninger/klubber. 
- afholder ca. 5 camp om året for målgrupper senest i Vejle og Aalborg. 
- nyt tiltag er safe zone – i samarbejde med Dansk Militær idræt, der er et tilbud hvor de tager 

den enkelte veteran med i aktiviteten og hjælper , med at komme7 skabe kontakt til en 
forening og komme i gang ( i Aarhus har de kontakt til crossfit og sub-board. 

- Der blev spurgt ind til bueskydning , (da Per B har spurgt om dette var muligt i Aarhus) de 
kører pt. med safe zone i Varde og det er muligt at melde sig på dette via Anne, pt. er der 
desværre ikke noget i Aarhus, men de vil gerne hjælpe med koordinering transport. 

- se ellers hjemmeside Dif soldaterprojekt under aktiviteter. 
- tilmeld evt. sig selv deres mail liste om tilbud. 
- DIF arbejder på MTB tilbud i Aarhus. 
- Vedr. Royal tilbyder DIF transport til arr. i Esbjerg da det er her de har fået et hold op at stå, 

så man kan tilmelde sig dette hvis man ønsker at løbe / gå dette. 
 
Kort indput fra daglig leder Peter A. om det daglige på hjemmet: 
Der er pt. to nye beboer på  hjemmet og gamle beboer er alle videre. 
Vi skal den 28. april på Varna og modtage en donation fra Odd Fellow (Peter A og Peter S). 
Der er varme hveder på hjemmet 26. april 
Peter A deltager i et panel omkring udvikling af True skov og området. 
Der er rejse gilde på veteranhjem Odense 24. april 
Og optagelse til filmen tirsdag 24. kl. 16.00. 
 
Derefter talte bestyrelse om den forestående generalforsamling: 
3.maj 2018 kl. 19.00 ordinær generalforsamling, stemmeberettigede stemmer er alle der senest 
4 uger før har indbetalt kontingent 50 ,- til foreningen. (pt. 19 personer). 
Der er fundet dirigent og stemmetæller. 
Vi Mangler en referat , så skulle der være en er i velkommen. 
 
Vi har modtaget forslag til vedtægterne: 
At der tilføjes i vedtægterne at – aktivitetsudvalget udpejes på generalforsamlingen med mindst tre 
medlemmer de to udvælges af forsamlingen og et kommer fra den valgte bestyrelse. 
forslaget er stillet af (Peter S.). 
Yderligere forslag modtages af bestyrelsen. 
 
Der er kommet en forespørgsel fra Dorte om deltagelse/oprettelse af et hold til Royal run. 
den 21. maj kl 11.00 i Aarhus. 
Bestyrelsen diskuterede dette bredt, der er jo DIF der løber i Esbjerg desuden har Veteranstøtten 
tilmeldt et hold på 20 personer,  der har været mulighed for at tilmelde, vi stiller derfor ikke pt. et 



hold,  men skulle der være veteraner der har lyst til at deltage , skal de henvende sig til bestyrelsen, 
det forudsættes dog der løbes i veteranhjemmet røde  løbetrøje.  
Vi håber dog derudover  der samles en gruppe til denne aktivitet,  der kan vise fanen for hjemmet 
og heppe på holdet fra veteranstøtten. 
 
Vi skulle have fremlagt regnskab til orientering, dette er blevet fremsendt til alle tak (Per Ole). 
Regnskabet er på generalforsamlingen ikke til godkendelse blot orientering. (godkendt af Fonden).  
 
Bestyrelsen mødes næste gang 3.maj kl. 18.00. 
 
 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Peter Francisco S Bjørndal 
 

 
 


