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BESTYRELSENS 
 

ÅRSBERETNING 2021 
 
 
 
De første måneder af 2021 var hele samfundet igen påvirket af Covid-19 pandemien. 
2. bølge ramte os for alvor ved årsskiftet 2020/21 og klingede først af, da foråret kom. 
 
VHO måtte atter gå ned i gear, og fremmødet blandt såvel brugere som frivillige faldt mar-
kant i de første måneder af 2021. 
Retningslinier og restriktioner vedrørende især større forsamlinger umuliggjorde flere ar-
rangementer og aktiviteter i store dele af 2021.  
 
Heldigvis havde vi fået lagt en robust Aktivitetsplan for 2021. 
En plan, der var fuldt finansieret, og som satte en god retning for mange aktiviteter og til-
bud, som promte og løbende blev iværksat, da mulighederne forelå. 
 
VHO’s aktivitetsniveau i 2021 - alene målt på de regnskabsførte udgifter - , udviser ikke 
mindre end 245.556 kr. 
 
Det svarer til en stigning på 152% i forhold til 2020, hvor de samlede udgifter til aktiviteter 
udgjorde 97.306 kr. 
 
Daglig leders løbende registeringer af besøgende i huset viser, at ca. 1700 besøg kan 
henføres til veteraner og ca. 300 besøg til pårørende.  
Besøgene udtrykker en meget tilfredsstillende deltagelse i store og små aktiviteter i løbet 
af hele 2021. 
 
Veteranhjemmet havde i 2021 ca. 1600 overnatninger og 20 forskellige beboere i kortere 
og længere tidsrum. 
Beboerne giver VHO en vurdering, når de forlader os efter et ophold. 
På skalaen 0 – 5 scorede VHO en tilfredshedsgrad på 4,5  
 
Vi kan derfor godt tillade os  – alle – bestyrelse, daglig leder, veteraner, brugere, beboere 
og frivillige at ”kippe lidt med flaget” idag. 
Når man tænker på Covid-19 pandemiens mange begrænsninger og udfordringer og en 2. 
og 3. bølge som et vilkår - …………….  så kom vi faktisk rigtig flot igennem 2021.   
Det var ikke så ringe, som man siger i Jylland 
 
Igennem hele 2021 fastholdt vi bestyrelsens hovedstrategi for 2021/22  - nemlig at vi alle 
(brugere, beboere og frivillige) skulle ”vinde hverdagen tilbage”, når det nationale vaccina-
tionsprogram var gennemført og sundhedskrisen mere eller mindre overstået. 
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Store og små aktiviteter, begivenheder og events, der understøttede fællesskabsfølelsen, 
det gode samvær, hyggen og bare glæden ved igen at være sammen, havde derfor i 2021 
højeste prioritet. 
 
Opholdsstuen og haven skulle igen summe af liv ! 
 
Derfor var det også én af grundene til, at bestyrelsen sidst på året valgte at få overbygget 
terrassen, da muligheden opstod via ekstra økonomiske midler fra FDV.  
Bedre fysiske rammer for samvær ude i haven ( også i regnvejr  ! ) giver god mening.  
 
Ved udløbet af 2021 havde VHO næsten 3 år ”på bagen”, og vi er nu ved at være ”kommet 
på plads” og i mål med hensyn til mange af de funktioner og tilbud, som et veteranhjem 
skal, kan og bør byde på. 
 
Der er etableret gode rammer for husets aktiviteter med plads til at brugerønsker og nye 
initiativer kan sættes i gang, såfremt der er relevant brugerdeltagelse til realiseringen. 
 
Veteranerne er VHO’s centrale omdrejningspunkt  ! 
 
Veteranerne tog i 2021 stigende ansvar og ejerskab til rigtig mange tiltag og aktiviteter. 
 
Dette er helt i tråd med lokalforeningens formål, -  at gøde og understøtte det sociale liv for 
husets brugere og beboere. 
 
Heldigvis har vi haft de nødvendige økonomiske midler at arbejde med, og rigtig mange 
ønsker har kunnet virkeliggøres, dels fordi mange aktive brugere har støttet op om realise-
ring af de forskellige aktiviteter og tiltag, dels fordi vi har en gruppe af meget engagerede 
frivillige. 
 
Det er gennem 2021 blevet tydeliggjort, hvor forskellige ønsker og behov VHOs målgruppe 
af veteraner og pårørende egentlig kommer med. 
 
Vi har haft beboere med såvel korte som lange ophold, nogle med periodiske ophold – 
enkelte blot ”on & off” for at par nætter. 
 
VHO har  

• brugere med dagligt behov – et sted at høre til 
• brugere med svingende behov for adspredelse fra dagligdagen 
• brugere med behov for sociale relationer og for det trygge rum med andre veteraner 
• brugere med behov for at skabe noget sammen med andre, f.eks. dyrke en hobby 
• brugere med behov for at dyrke en sport og få oplevelser sammen med andre 
• brugere med ønske om aktivt at være med til at præge huset / haven m.m. 
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Det er derfor forudsigeligt, at der løbende vil være både udvikling og afvikling på VHO, 
hvilket også gjorde sig gældende i 2021.  
 
Når brugerønsker ændrer sig, eller når kompetencer og engagement blandt de frivillige 
ændrer sig, vil der helt naturligt ske forandringer. 
 
Det er rigtigt positivt, at mange fynske veteraner også søger mod andre fællesskaber ud-
over det fristed, som VHO gerne skulle opleves at være for alle. 
 
Flere af VHO’s brugere er bl.a. aktive i forskellige DIF projekter, nogle skøjter løs på issta-
dion med Odense Warriors-kammerater og andre reparerer biler og hygger på cafeen i 
Årslev. 
 
Fælles for alle er: ………….  at de er aktive. 
At de skaber og udvikler sociale netværk og kammeratskab.         Det er bare godt !  
 
Også i 2021 fastholdt bestyrelsen sit fokus omkring ”udvikling af de bedst mulige fysiske 
rammer for ro, hygge, kammeratstøtte og aktiviteter, således brugernes ønsker og behov 
opfyldes bedst muligt”   ………….   Et herligt citat fra foreningens egne vedtægter !! 
 
”VHO  - et veteranhjem på én matrikel med to bygninger” var således også i 2021 ret-
ningsgivende for den fortsatte udvikling af faciliteterne i Dannevirkes kælder.  
Vi er langt fra i mål med kælderen, men bestyrelsen takker de veteraner, der har knoklet 
med støv, puds og mørtel og fået de første rum gjort brugbare og pæne. 
 
Vores samarbejde med Soldaterhjemsforeningen forløb positivt i 2021 omend planlagte 
fællesspisninger var umuliggjorte på grund af Covid-19 pandemien. 
 
Samarbejdet med Militærhistorisk Museum var i 2021 på mange måder forbilledligt. 
Helt fantastisk godt gået af nogle veteraner og en engageret frivillig, at VHO nu disponerer 
over et lille fitnesscenter i arrestbygningen. 
Arrestbygningen er nu også en fremskudt base for kommunens veterankoordinator, hvilket 
også er et godt resultat af samarbejdet mellem foreningerne på Sdr. Boulevard og Odense 
Kommune.  
 
Det meget positive samarbejde med Odense Kommune skal helt klart nævnes i denne 
årsberetning. 
VHO’s veteraner fik sat et meget stort og flot aftryk i den reviderede ”VeteranStrategi”, 
som Odense Byråd vedtog i december. 
Nu skal strategien omsættes til handling og konkrete tiltag af et nyvalgt byråd.  
Også her vil VHO’s brugere og frivillige helt sikkert få en rolle.  
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Fondens sekretariatschef skal også have meget stor ros for et tæt og altid konstruktivt 
samarbejde.  
 
Omend det stressede os alle helt vildt i november og december, når der pludselig – som i 
2020 – var ekstraordinære bevillinger, der fandt vej til VHO, er vi i lokalbestyrelsen meget 
taknemmelige for den ekstra økonomi, vi fik tildelt. 
 
Vi fik fældet et stort træ (og har nu  - med veteraners indsats - brænde til mange gode 
stunder i haven og pavillonen ), fik hækken mod Ansgar-anlægget reetableret, foretaget 
algerensning af tag og ydervægge, hovedrengøring, overdækket terrassen, isat døre til 
TV-stuen m.m. 
Også tak for den faste bevilling til den løbende rengøring, - ikke kun i 2021, men også 
fremover i 2022. 
 
Jeg vil  - med lidt afsæt i bestyrelsens budgetoplæg og aktivitetsplan 2022, som er næste 
punkter på dagsordenen -  afslutte denne årsberetning med et lille kig frem i 2022. 
 
Helt overordnet set fastholder bestyrelsen strategien og formålet omkring daglig leders 
ansvar for og sikring af løbende afvikling af brugermøder. 
 
Bestyrelsen signalerer fortsat meget klart og tydeligt, at vi generelt ser positivt på vetera-
nernes forslag, bidrag og idèer. 
Dog således at en forslagsstiller alt andet lige selv bør bidrage som tovholder / aktiv delta-
ger i den efterfølgende planlægning og udførelse. 
 
Det nedsatte Aktivitetsudvalg er nu sammensat af 2 frivillige og 2 veteraner, og det er mål-
sætningen, at de veteraner og frivillige, der fungerer som initiativtagere og tovholdere ind-
drages tæt i udvalgets funktioner og prioriteringer.  
 
Aktiviteter, som brugerne selv organiserer ( Spiseklub m/beboerne, Filmklub, Modelbygge-
ri o.lign. ) uden deltagelse af frivillige understøttes af bestyrelsen, - eventuelt med mindre 
økonomiske tilskud.  
 
Bestyrelsen fastholder således den principielle model for tilskud til en aktivitet, som inde-
holder indkøb, madlavning og fællesspisning:  ” 25 kr. pr. mand pr. måltid”. 
Nemt at forstå og formidle  -  men umiddelbart svær at føre ud i livet og administere på 
grund af FDV’s regnskabssystem, bilagskrav m.m.        Men der arbejdes på en løsning  !  
 
Gennem synliggørelsen af Veteranhjem Odenses mangeartede aktiviteter og tilbud samt 
ved brug af ”mund-til-øre” markedsføring blandt brugere og frivillige, skal der fortsat arbej-
des for, at antallet af brugere øges. 
 
Det skal også synliggøres, at VHO på den lange bane er dybt afhængig af en robust og 
stærk lokalforening med engagerede og aktive medlemmer. 
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Med et medlemskontingent på kun 100 kr. er det bestyrelsens målsætning, at vi i 2022 når 
op på 80 betalende og aktive medlemmer. 
 
I et tæt samarbejde med FDV og VHT arbejdes der aktuelt med at få etableret et egentligt 
medlemsregister.  
Et godkendt datasystem, som bl.a. fremadrettet vil muliggøre en meget mere dynamisk og 
effektiv kommunikation med medlemmerne end blot opslag på Facebook, som er tilfældet i 
dag. 
 
Etablering og målrettet udvikling af een eller flere pårørendegrupper har fortsat lokalbesty-
relsens helt særlige opmærksomhed. Det er vigtigt, at de nationale og politiske strategier 
for denne del af veteranindsatsen omsættes til konkret handling / indhold  -  også på Vete-
ranhjem Odense. 
 
Med etablering af bl.a. VHO’s fitnesscenter hos MILMUS, opsætning af motions- og speci-
alredskaber i haven, diæt- og kostvejledning m.m. sætter bestyrelsen i 2022 fokus på ”det 
gode sunde liv – såvel fysisk som mentalt”  
 
Med disse ord vil jeg overlade årsberetningen til generalforsamlingens velvillige behand-
ling. 

 
 
 

Tak for ordet 


