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Bestyrelsesmøde onsdag d.30/10 

 på Veteranhjem Midtjylland. 

 

• Byggeri – Byggemøde på tirsdag d. 5/11. Der er kommet varme ind i huset. I næste uge vil 

køkkenet blive sat ind – dette står pt. Samlet i pejsestuen. Elektrikerne komme også i 

næste uge. Om 3 uger vil der fra køkkendøren til pejsestuen blive lukket af, så vi kan få 

malet og gjort rent. Næste etape bliver kælder og derefter overetagen. Tidsplanen siger 

stadig d.20/12. Begge bygninger forventes færdige til sommer, 2020. Veteranhjem 

Midtjylland har modtaget en donation på et badeværelse. Vi mangler pt. Folk (veteraner, 

pårørende, m.fl.) til at hjælpe med f.eks. malerarbejdet og de andre opgaver som skal 

løses, for at indflytningen bliver muligt. 

 

• Hjemmeside /overblik – Sara orienterer om Facebook og hjemmesiden, så der er klarhed 

over, hvordan div. sider bruges. Det er nu besluttet, at ALT tilmelding foregår via 

hjemmesiden – et link vil blive lagt ud på Facebook, i fredagsmailen samt hængt op på 

hjemmet fysisk. Tilmelding der gives mundtligt, via SMS og mail vil IKKE være gældende, 

her skal vi fremover henvise til hjemmesiden, og hjælpe folk om nødvendigt. Dette skal til 

for, at der bliver lettere og mere overskueligt for veteraner og andre bruger, men især også 

for de, som arrangerer et arrangement samt hurtigere kunne danne sig et overblik over 

tilmeldte (vi kan trække tal via hjemmesiden) 

• Frivillige – Intet nyt  

• Aktiviteter – Nyt aktivitets budget fremlægges, alle i bestyrelsen er enige. Der vil søges 

midler til det kommende års aktiviteter ud fra det fremlagte budget.  

 

Fremadrettet er tovholderen på en aktivitet ansvarlig for afregning samt lave et kortfattet 

referat efter udført aktivitet – tovholderen vil modtage et skema til at lave et referat, ved 

opstart af aktivitets processen, dette skal afleveres senest én uge efter begivenheden er 

afsluttet. Afregningen sker f.eks. ved brug af Veteranhjemmets betalingskort – Daglig leder 
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hjælper med denne del. Det vil altså ikke længere være muligt, at afleverer enkelt bonner 

fra flere personer, ved større arrangementer, dette er kun tovholderen samt aktive 

medhjælper på aktiviteten som kan dette. F.eks. En frivillige står for et større arrangement, 

men har en anden frivillige, som hjælper med indkøb og afholdelse  – medhjælperen må 

gerne udføre køb, og afleverer bonnen til tovholder, som til sidst samler bonner og referat, 

og afleverer det til Daglig leder. Det er altså ikke muligt, som deltager ved et arrangement, 

at udføre køb og efterfølgende afleverer bonner, men udelukkende tovholderen. 

 

o Der vil til december komme en jule aktivitet/udflugt til Den Gamle By sammen med 

vores ansvarlige for aktiviteter, John Finmann – mere info kommer 

o Da tidsplanen for byggeriet holder, vil vi stadig holde juleaften d.24/12, hvor Daglig 

leder, Tanja, og hendes mand kommer og laver mad og hygger med alle der har lyst. 

o Et overblik over aktiviteter kan findes på vores hjemmeside under ”Aktiviteter”. Du 

kan også klikke på følgende link: 

https://www.veteranhjem.dk/midtjylland/aktiviteter-vhm.aspx  

Kalenderen er hele tiden opdateret. 

 

• Foredrag – Når vi er ude til foredrag, skal vi være 2 afsted, for at begge kan føle sig trykke i 

det. Det er vores vurdering, at holder man foredrag og bliver nervøs, så kan det skabe ro, 

lige at få øjenkontakt med et kendt ansigt, eller at anden personen kan bidrage, hvis man 

taber tråden.  

• Evt. - Intet 

 

Årets sidste bestyrelses møde bliver D.27. november  

https://www.veteranhjem.dk/midtjylland/aktiviteter-vhm.aspx

