
Bestyrelsesmøde Veteranhjem Midtjylland i Aarhus. 

12. august kl 16.00 . 

 

Tilstede: Vagn, Torben, Peter, Kim, Britt og Harald. 

Afbud.: Sara, John og Lai. 

 

Dagsorden: 

 

Der er lavet en indkøbsaftale med Rema , hvortil vi har to kort, vi skal for fremtiden foretage vores indkøb 

hos Rema,  de laver en månedslig opgørelse, det sidste år har vi ikke handlet meget grundet vores byggeri. 

De donere 3 kurve til os. (Kim Dalbøge). 

Der er ligeledes lavet en aftale med Hartmeier bageri i gl. Brabrand, hvor vi kan købe brød aftales med dgl. 

Yderligere har vi en aftale med Slageren Salskov i City vest ved møder. 

 

Vi har lavet en ny forretningsorden der er lig den de kører på vho og vht. 

I grove træk er det mest nye at vi nu holder 6 årlige bestyrelsesmøder ; 

sept. nov, jan, marts, maj og juni på den sidste onsdag i måneden. 

og laver nogle udvalg. 

Bestyrelsen har konstitueret sig : 

Formand Peter Suarez 

Næstformand Vagn Martinussen 

Økonomi kim Dalbøge 

Disse udgør vores forretningsudvalg der for fremtiden afgør de hurtige beslutninger mellem møderne og 

derefter refere til bestyrelsen. 

 

Der er desuden nedsat nogle udvalg med et bestyrelsesmedlem som den styrende og brugere og frivillige 

som deltagere. 

Haveudvalg – Harald 

Hus-Køkken udvalg – Britt  (fødevarebanken- sodavand – John). 

Frivillig - Torben 

Administration  – Vagn, 



Aktivitetsudvalg – Peter (indtil videre) 

Fundraising – Kim Dalbøge 

Der vil blive iværksat nogle aktiviteter og der efter lyses i den forbindelse ideer og ideer til foredrag efter 

den 15 september,  når, vi får laden klar. 

Dette kan være med til at åbne hjemmet for nye brugere. 

 

Laden og Udhuset vil blive aflåst i de timer hvor dagligleder ikke er på hjemmet, de frivillige kan åbne med 

deres brik, men  der SKAL låses når de forlader hjemmet, der vil således ikke blive fri adgang til disse, da de 

også bruges til udlån og skal fremstå rene og pæne for alle. 

 

Der vil blive opsat et kamera på enden af Laden. 

Vi har en del lægter fra Bytømreren til reoler og andet, og have gruppen efterlyser midler til en traktor og 

rive til denne. 

 

Kim kigger på vores kælder en af de kommende uger. Vi skal også have lavet vores dør i toilet i kælder. 

 

Vi har et forslag der fremsættes til næste fondsmøde: hvad kan vi kræve af vores beboere af betaling for 

ophold penge/arbejde. Er det alle hjem der tilbyder kost og logi gratis. Foreslår dgl leder tager sin plan med 

på næste møde. Fundatsen siger jo at ophold for veteraner er gratis. 

 

Hvad med en stedfortræder for dgl de har fri 38 % af tiden og er der ikke altid kan der søges penge til en 

afløser eventuelt 20 % i lønsum. En stedfortræder der kunne være en frivillig. Det vil give mere synlighed i 

dagligdagen. 

 

Flag skal op og ned dagligt eventuelt beboer eller frivillig opgave: 

 

Få lavet en magnet liste over hvem der er på hjemmet til ophæng i indgang, bl.a.  ved brand efterlyses 

meget af de frivillige , samt lavet nye numre på værelserne. De frivillige og veteranerne mangler også en 

oversigt over aktiviteter på vhm på opslagstavle. 

 

Der bør laves en video om vhm og følges op af avis artikel (Peter er på den). 

 



Bestyrelsen anbefaler at fonden bruger Vagn til vores forestående indvielse, vi mangler en ca. dato. Det 

bliver nok medio oktober. Undersøg eventuelt forsvarets personeltjeneste om hjælp til at skrive ud til 

veteraner /aktører. 

 

Vi har vedtaget at vi holder os til det besluttede på sidste møde med hensyn til flagdagen på vhm , kaffe og 

kage til de der ikke deltager i Mindeparken, grundet covid 19 situationen eventuelt med børnemedaljer. Da 

huset ikke ser ud til at blive færdigt kan dette blive lavet om. 

 

Bestyrelsen August 2020. 

 

 


