
Veteranhjem Midtjylland i Aarhus.                                                                     Brabrand 10.04.2019.   
 
Årsberetning 2019 Bestyrelsen:  
 
Bestyrelsen har i det forgangne år på veteranhjem Midtjylland haft fokus på at skabe stabilitet og 
faste rammer for vores veteraner og pårørende. 
 
Vi er pt. 54 medlemmer af foreningen, hvilket bestyrelsen finder meget tilfredsstillende. 
 
Vi har i løbet af året haft 10 beboere fast hen over året, og har pt. en god søgning af nye beboere, vi 
oplever en stigende søgning til hjemmet af veteraner,  ligesom vores shelters har også oplevet en 
stigende søgning i den sidste tid. 
Vandre hold fra veteranstøtten har også nydt godt af overnatning på hjemmet, lige som et par 
veteraner på kursus i Aarhus har brugt vores hjem. 
 
Vi har gennem året vel gennemgående 5 – 10 besøgende pr dag altså omkring 3.000 gennem huset i 
løbet af året, og fra 50 – 150 på vores store dage. 
 
Bestyrelsen har det sidste år haft fokus på at skabe stabilitet for vores veteraner og skabe nogle gode 
rammer til vores frivillige, vi har arbejdet meget på at skabe et set up for vores aktiviteter store som 
små, samt søge nogle nye rammer for at få flere veteraner, pårørende og frivillige til huset. 
Desuden har vi haft fokus på at skabe en politik for vores fundraising, søgning af donationer, så vi 
nu mener der er et set up til dette for vores fælles fremtid. 
 
Vores kommunikation er vigtig for hjemmet, vi har derfor allieret os med en lokal mand, der 
løbende vil skrive om hjemmet, og har gjort det i det forløbne år. Ligesom Sara er kommet ind over 
face book siden,  og har ryddet op i vores kommunikation her.  
 
Der var et større frafald af frivillige den første del af året, en udvikling vi ser som vendt til det klart 
bedre, og vi ser lyst på fremtiden. Et udvidet arbejde mellem de tre koordinatorer af de frivillige og 
daglig leder er startet, vi takker fra bestyrelsen Knud , Britt og Preben. For deres store arbejde og 
hjælp med dette. 
Vi har i 2019 haft flere af vores frivillige på diverse kurser, et arbejde der vil fortsætte, lige som vi 
ser frem flere nye tiltag i det kommende år. 
Bestyrelsen vil gerne takke alle frivillige for deres indsats i det forgange år. 
 
Vi har i 2018/19 holdt Skt. Hans, samt flagdag 5. september, der var vores helt store dag med 150 
besøgende og en fornem flagtale af Marc Perrea, dette var en stor dag på hjemmet og vil blive 
gentaget i 2019.  
Vores veteraner var park vagt ved DHL og disse penge gik til en tur i oktober måned,  for vores 
veteraner, turen var med RIP båd til Tunø og retur. Det var en kæmpe succes for de 12 veteraner der 
deltog. 
 
Året var også tiden,  hvor vi lavede et veteran projekt omkring vores flagstang, stor tak til Henrik 
for at stå for dette arbejde, samt dem der ellers var inde over. 
 



Hjemmets samarbejde med veterankoordinator for Aarhus Vagn Martinussen, samt vores 
opsøgende medarbejder fra veterancentret Frank Høfner fortjener også en stor tak, det er til stor 
glæde at høre den positive omtale, I får blandt veteranerne for Jeres arbejde. 
 
Desværre er vores byggeri ikke påbegyndt, men det ser lyst ud, vi håber efter mange møder på det 
seneste, snart at kunne påbegynde dette. Der er nedsat et byggeudvalg,  dette vil påbegynde info 
møder,  så snart vores byggeri går i gang, så alle vil få info om byggeriet. 
 
Vi har gennem året haft en del fællesspisninger og brunch´s, disse er nu sat i system så de bliver en 
fast del af vores hjem. Stor tak til Janni, der har været en af krafterne bag flere af vores 
fællesspisninger. 
 
Tidligere har vi haft en meget god økonomi, dette blev der lavet lidt om på i 2018, da vi blev skåret 
ned fra 100.000 til 20.000 i tilskud. Og denne situation vil være den der kommet til at være for 
fremtiden.  
Dette betyder at vi fra 2019 skal til at skaffe flere penge selv, og gør at vi i året første tid har haft 
fokus på, hvad vi gør fremover, for vores veteraner og pårørende. 
Vi er klar over vi er afhængige af flere medlemmer og støtte penge fra foreninger/firmaer. Derfor 
opfordrer vi alle til at hjælpe med denne indsats. Det er i alles interesse at vi har en god økonomi, så 
vi kan planlægge de aktiviteter, vi har penge til.  
 
Vi måtte i december tage afsked med Peter Andreasen, og har i en periode haft en midlertidig leder 
på besøg i kraft af Nicklas Funch (daglig leder vhk), der har lavet et stort arbejde for hjemmet. 
 
Her 1.april kunne vi så sige goddag til Tanja Dahl Therkildsen som ny daglig leder, et samarbejde 
vi ser meget frem til.  
 
Vi har i december måttet sige farvel til Sofie Heding, og i marts til Per Beck, Julie Hasselager samt 
Per-Ole Overgaard der alle har valgt at udtræde af bestyrelsen. 
Vi vil gerne takke dem for deres arbejde i bestyrelsen. 
 
Vi vil gerne også her til sidst sige en stor tak til Malerholdet for deres store engagement og det liv 
de skaber i huset. 
 
I årets løb har vi modtaget flere donationer fra blandt andet Odd fellow, Frimuerene og Oliekanden, 
disse er med til at gøre hverdagen nemmere, samt give nogle muligheder til veteranerne og de 
pårørende. En stor tak til alle der på den ene eller anden måde har ydet støtte til vores veteranhjem i 
det forgangne år. 
 
 
 
Bestyrelsen Veteranhjem Midtjylland 
 
 
 
  
 
    


