
Referat af brugermøde, Veteranhjem Midtjylland i Aarhus, 
 

afholdt tirsdag den 7. december 2021 kl. 1700 med følgende dagsorden: 

1. Byggeri – stalden 

2. Flagdag 2022 

3. Aktiviteter 

4. Bestyrelsessamarbejde / sammensætning 

5. Diverse 

Der var mødt 16 brugere af veteranhjemmet samt Peter, Ida, Gert og Vagn fra bestyrelsen. 

Formanden bød velkommen til dette første brugermøde siden december måned sidste år. Fremover 

forventer vi at der bliver 4 brugermøder om året – i februar, maj, august og oktober måned.  

 

Ad. 1: Byggeri – stalden. 

Peter oplyste, at punktet kun bliver kort berørt i dag, idet Kuben Management, som står for byggeriet, ikke 

har haft mulighed for at deltage i dag, hvorimod de kommer til næste brugermøde, hvor de kan svare på 

eventuelle spørgsmål omkring projektet.  

Problematikkerne omkring stalden, herunder især motionsrummet blev igen belyst. Bestyrelsen har samlet 

et ønske om at få etableret motionsrum og gerne et værksted i Stalden, men dette er afvist af Fondens 

bestyrelse, medmindre vi selv lokalt kan skaffe midler – formentligt omkring yderligere 1,5 millioner kroner 

foruden de 3 millioner det nævnte projekt kommer til at koste.  

Vi kan derfor forvente at Stalden i nærmeste fremtid kun bliver en slags carport med to gode redskabsrum 

til diverse haveredskaber. Hvis vi skal have andet, så skal vi dels selv skaffe pengene, dels søge om 

byggetilladelse hos kommunen.  

Byggeriet i øvrigt er afsluttet og vi har blandt andet fået etableret WI-Fi over hele huset. Der mangler p.t. 

noget belysning på parkeringspladsen, ellers er vi ved at være på plads.  

Der var en del diskussion omkring mulighederne, herunder en overvejelse omkring flytning af 

motionsredskaber til Laden, men den overvejende stemning var, at der tilbydes vægttræning mange andre 

steder og at vi ikke skal ødelægge den gode indretning af Laden.  

 

Ad. 2: Flagdag 2022 

Bestyrelsen oplyste, at man i 2021 havde besluttet at støtte det officielle arrangement i Mindeparken og 

efterfølgende bespisning på Hermanns. Vi har ydet et tilskud på 10.000 kroner (som vi har fået tildelt efter 



ansøgning hos Veterancenteret) og Aarhus Kommune og Forsvaret har betalt resten. Herudover var der i 

bestyrelsen enighed om at lave et mindre arrangement på VHM, dels som afslutning på dagen, dels som en 

mulighed for de, som ikke ønsker at deltage i det officielle program. 

Vi har efterfølgende fået en klage fra en veteran som oplyser at han og flere andre var stærkt utilfredse 

med det ”sølle” arrangement hos os. Klageren har efterfølgende haft mulighed for at uddybe klagen ved et 

møde med dele af bestyrelsen.  

Der var blandt de fremmødte på brugermødet stor opbakning til den model, bestyrelsen har valgt, - dog 

med den bemærkning at vores tilskud til Aarhus Kommunes arrangement kunne bruges bedre, eventuelt på 

et bedre arrangement på eksempelvis Grundlovsdag eller lignende.  

 

Ad. 3: Aktiviteter 

Ida oplyste at hun nu er bestyrelsens aktivitetsansvarlige. Der er nu lavet et ”årshjul” for diverse 

arrangementer og der er lavet et skema, som gør det mere overskueligt at se, hvilke tiltag der er og hvem 

der står for hvert enkelte.  

Der er skruet mere op for informationen, især på Facebook.  

I 2022 er der foreløbigt planlagt: 

- Skydning, ansvarlig er Harald 

- Foredrag omkring Sirius 

- Foredrag ved Lars Møller 

- Sejltur(e) med RIB-båd til Tunø 

- Læsegruppe 

- Buschcraft-kursus 

Der kommer også årets løb besøg fra Randers, hvor vi kan komme med på sejltur (max 6 veteraner ad 

gangen, men mulighed for flere ture) 

Der blev gjort opmærksom på, at Danmarks veteraner har lavet en ny app, hvor foreninger kan oploade 

diverse arrangementer og hvor vi andre kan se, hvor vi eventuelt kan deltage.  

 

Ad. 4: Bestyrelsessamarbejde / sammensætning 

Der afholdes generalforsamling den 16. marts kl. 1900 her i Laden. Der er flere ledige bestyrelsesposter, 

idet flere fra bestyrelsen har valgt at stoppe. Brit og Vagn stopper med sikkerhed, Kim overvejer sin stilling.  

Der blev spurgt til begrundelse for hvorfor så mange stopper. Svaret var, at det er en individuel beslutning 

som hver enkelt må beslutte om han eller hun vil begrunde eller offentliggøre. 



Forud for indkaldelse til generalforsamling vil bestyrelsen forsøge at beskrive, hvad man ønske at de nye 

medlemmer skal kunne, eksempelvis fungere som sekretær, frivilligkontakt eller andet.  

Husk at give besked i god tid, hvis du eller en anden ønsker at opstille til en af de poster, der er på valg i år. 

 

Ad. 5: Diverse 

Der blev efterlyst mulighed for et værksted, hvor man kunne lave eksempelvis træarbejde eller reparere 

køretøjer.  

Omkring legepladsen blev der efterlyst bedre adgang, idet det er uheldigt, at man skal ud på vejen for at 

komme ind på pladsen fra veteranhjemmet. Der bør etableres en direkte sti.  

Legerummet for børn er angiveligt ofte aflåst og kan derfor ikke bruges. Peter oplyste, at rummet skal være 

låst, når daglig leder eller en frivillig ikke er til stede idet der i rummet er adgang til VHMs 

sikkerhedsovervågning. Med vores nye briksystem kan de frivillige til enhver tid give adgang til rummet, så 

problemet der har været der, er nu løst.  

Motorsport som aktivitet blev efterlyst som en mulighed. Ida følger op.  

Mødeformen for frivillige blev diskuteret, idet det praktiseres forskelligt på de enkelte veteranhjem. De 

fremmødte var godt tilfredse med dagens form, hvor bestyrelsen står for mødeledelsen og kan besvare 

spørgsmål fra brugerne.  

 

For referat 

Vagn Martinussen.  
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