Møde i Frivilligt Veteranforum den 3. maj 2017
Sted: Aalborg Kaserne, Messen, Dronningestuen
Til stede: Veteranstøtten/Danmarks Veteraner ved Bjarne Berner og Per Hinrichsen, Veteran Café Skive ved
Preben Sloht og Bo Gudmundsen, Bornholms Veteranforum ved Richardt Sølvertorp, Frivilligcenter
Herlev(FCH)/VETHO ved Jeanne Blyme, Familienetværket ved Boel Nauta, Fonden Danske Veteranhjem ved
Jens-Christian Hedegaard Holm, Politiets Blå Baretter ved Gert Remme, KFUM ved Per Møller Henriksen og
Soldaterlegatet(SL) ved Thore Clausen og referent Marie Tanggaard.

Åbning af mødet
Koordinator Thore Clausen fra Soldaterlegatet bød velkommen. Referatet fra mødet den 16. november
2016 blev godkendt.
Optagelse af nye medlemmer
To foreninger har anmodet om optagelse:
1. Veterancafé Slagelse ved Vera Thuesen, Uddannelses- & erhvervsvejleder i Vejlednings- og
kompetencecentret.
2. VeteranAktivitetsForeningen (VAF), der årligt afholder en sammenkomst/fest for tidligere udsendte.
Formand Torsten Lykke Hansen.
Det blev diskuteret, hvorvidt medlemmer skal være organiseret i en forening, eller om medlemmer
stadig kan være organiseret i græsrodsbevægelser (som fx Veteran Café Skive). Der var bred enighed
om, at hele formålet med Frivilligt Veteranforum er at give frivillige en mulighed for at mødes. Søger en
organisation om optagelse skal der dog kunne fremvises stiftelsesdokumenter/vedtægter. Det blev
foreslået at behandle punktet om forslag om formalisering af medlemskab inden vedtagelse af nye
optagelser.
Beslutning: Det blev efterfølgende enstemmigt vedtaget at godkende de to foreninger som medlemmer
af Frivilligt Veteranforum (FV).
Forslag om formalisering af medlemskab i Frivilligt Veteranforum
SL foreslår, at medlemmers legitimitet synliggøres på FV’s hjemmeside: bl.a. vedtægter, seneste
årsregnskab inkl. ledelsesberetning og referat fra seneste generalforsamling eller lignende.
SL ønsker opbakning til at indhente vedtægter m.m. fra medlemmerne af FV. med henblik på at lægge
dokumenterne ud på FV’s hjemmeside og synliggøre, at alle medlemmer er optaget under lige vilkår.
Bemærkninger bordet rundt: generel efterlysning af nogle flere grundregler. Diskussion af mulig
kontingent fra medlemmer.
KFUM: VETC skal ifølge servicetjekket årligt indkalde til et møde med alle frivillige kræfter. Forslag: FV
har haft succes med at mødes, men måske er tiden inde til, at FV afvikles? VETC kunne overtage og
invitere til en årlig konference, hvor medlemmer af FV kunne mødes. Derudover kunne man samles i
regionale/geografiske fora, som skulle organisere på egen hånd.
SL: Bemærkede at KFUM’s forslag kunne være en ny vej frem, da man jo har en del veterancafeer landet
over, der kunne samles og arbejde sammen om et regionalt fællesskab. SL bemærkede, at afstanden
mellem de regionale initiativer og de store organiserede foreninger/organisationer på landsplan vokser.
FCH: Det har været uvurderligt for Jeanne at være med i dette forum, fordi så mange forskellige aktører
har været med. Den regionale model er på vej frem, og det går af sig selv. Jeanne bekymrede sig dog

om, hvorvidt en konference (red.: arrangeret af VETC) kan imødekomme de behov, medlemmerne får
dækket i FV så som lokale netværkssnakke og en dialog, man kan gøre direkte brug af.
KFUM: Foreslog en mulighed om at arrangere et årligt møde, hvor man kunne komme med input til VETC
FCH: Foreslog at man kunne ændre vedtægterne, så FV kun ville bestå af en kernegruppe, som så fx ville
være rådgivende over for VETC om lokale og regionale aktører.
Danmarks Veteraner (Bjarne Berner): Oplever mangel på fremmøde fra VETC samt de faglige aktører HKKF, HOD, CS. Foreslår en ændring i strukturen, så ansvaret bredes ud på flere aktører, så der bliver
oprettet udvalg med en styregruppe. Det vil samtidig luge ud i medlemmerne.
Bornholms Veteranforum: Bakkede op om en anden struktur.
KFUM: Mente ikke, at man skal pumpe FV op til noget, de ikke er. Bemærkede at VETC har deltaget på
samtlige møder indtil denne gang.
Veteran Café Skive (Preben Sloht): Bemærkede at VETC har ønsket, at de frivillige samler sig i ét forum,
fordi man stadig befinder sig i en opstartsfase. Han bakker op om at fortsætte med FV, indtil de regionale
fora er bygget op. Dermed kan FV komme med tilbagemeldinger til VETC.
SL: Bemærkede at den hurtige udvikling gør, at FV er nødt til at diskutere berettigelsen af sin eksistens,
og hvordan justering af egen organisering skal foregå.
Beslutning: Et forslag om vedtægtsændringer skal bearbejdes i en styregruppe, der skal nedsættes inden
næste møde. Koordinator tager initiativ til dette. Forslaget skal derefter udsendes til alle medlemmer
og fremsættes som forslag ved næste møde (efterår 2017).
Forslag om formalisering af medlemskab sendes til afstemning: blev vedtaget med ni ja-stemmer.
Drøftelse af oplæggene fra dagen før om lokal netværksdannelse
Generel holdning til at oplæggene var meget relevante, givende og gav en god generel indsigt i,
hvordan man organiserer fora andre steder.
Kort præsentation af de to oplæg:
a. Oplæg om etableringen af Nordjysk Veteranforum v/major Flemming Amdisen, Chef for
Garnisonsstøtteelementet ved Trænregimentet. Baggrunden for etableringen var, at der var mange
initiativer i Nordjylland med det formål at hjælpe veteraner. Man havde brug for at koordinere de
enkelte indsatser. Formålet er at skabe miljøer inden for idræt, soldaterforeninger, medier,
veteraner, civil uddannelse, erhvervsliv og politik. Formand er Per Hinrichsen.
b. Oplæg om Sønderjysk Veteranforum v/Kim Andersen og Allan Kühne, der først definerede deres
målgruppe: psykisk belastede veteraner med mange slag efterreaktioner og manglende forståelse
for den virkelighed, de kommer ud i det civile liv og hos den kommunale medarbejder. Dernæst
delte de forskellige typer af veterankoordinatorer op i tre typer:
1. Skråstregsfunktionen
2. Konsulenten (laver politikker i de forskellige kommuner. Ingen hands on)
3. Allrounden (mentor, igangsætter, tovholder, bisidder, politisk, organisatorisk, ingen
sagsbehandling)

Bordet
rundt
FCH:
• FCH står muligvis foran en konkurs. Det kan få betydning for personalesammensætningen. Det
afgøres den 4. maj.
• FCH er for tiden primært engageret i at sammenfatte det tværkommunale samarbejde i
Veteranrådet for 5 kommuner. Forsøgsperioden udløber med udgangen af 2017.

•

I samarbejde med Boel fra Familienetværket har FCH søgt at stable en selvhjælpsgruppe på benene
for veteranpårørende. De havde dog i højere grad behov for at deltage i eksisterende grupper,
eksempelvis pårørende til psykisk syge, skilsmissegrupper, børnesorggrupper, gældsrådgivning osv.

VETHO
•
•
•

VETHO har for nylig afholdt sin årlige generalforsamling, og med en lille medlemstilgang har VETHO
nu 36 medlemmer, som primært er ressourcestærke og velfungerende veteraner.
Får snart et fysisk sted i Herlev hvor veteraner og pårørende kan indrette sig og lave cafe og
arrangementer.
VETHO deltager i Store Flyvedag på flyvestation Værløse den 20. maj med fokus på
medlemshvervning.

Danmarks Veteraner/Veteranstøtten (Per Hinrichsen):
• To nye lokalforeninger: motorcykelklub og færøsk forening.
• Samarbejde med Soldatens Hus og Velkommen Hjem.
• I samarbejde med teatergruppen SOLARIS opføres stykket ’Cellen’ den 21. juni.
• 29. maj er UN Peacekeepers Day på Kastellet. Tilmelding på hjemmesiden.
• Veteranstøtten har sat mere fokus på pårørende.
• Veteranforum Sydsjælland/Falster arbejder for at styrke de lokale aktiviteter og tager kontakt til
så mange lokale interessenter som muligt.
• Veteran Café Vordingborg har god kontakt til Vordingborg Garnison og taget fat i nogle af de
ressourcestærke veteraner til at køre caféen og skaffe flere besøgende.
Politiets Blå Baretter:
• Der er som bekendt kommet aftale i stand med VETC om, at tidligere udsendte politifolk kan
benytte enheden.
• Man arbejder desuden på at kunne udlevere en medalje til tidligere udsendte politifolk.
Veteranstøtten (Bjarne Berner):
• Samarbejder med blandt andre Veteran Oasen om arrangementer i Nordjylland.
• Særligt Friluftsture er generelt meget efterspurgte. Der kan de også have familien med.
• MC-ture er noget nyt.
Veteran Café Skive:
• Laver arrangementer i samarbejde med veterankoordinator, hvor denne deltager. Pårørende er
ligeledes altid inviteret.
• Pt. arbejdes der på at tilbyde foredrag om psykiske efterreaktioner.
• Preben Sloht holder selv foredrag for lokale foreninger, der viser stor interesse for at støtte
skadede veteraner.
Bornholms Veteran Forum:

•
•

Bornholms Veteran Forum af et år gammelt og består af 12 organisationer med det fælles mål
at samle deres ressourcer og netværk til glæde og gavn for alle veteraner.
Bornholms Veteranforum har igangsat et samarbejde med Bornholms Landbrug om muligheden
for, at finde en gård hvor man blandt andet kunne lave en ’café’. Antal af ideer vil hænge sammen

•

•

•

med, hvad ejeren af gården og Bornholms Landbrug samt Bornholms Veteran Forum kan finde
af ressourcer. På sigt vil det også være muligt for alle veteraner i hele landet at besøge stedet.
Bornholms Veteranforum har også et samarbejde med Familieplejen. Det er en selvejende
institution med fokus på voksne og børn med en svær hverdag. De har blandt andet lejet et hus,
der skal bruges til voksne veteraner og samtidig være et tilbud til deres børn. Dette vil også
foregå i samarbejde med Bornholms Regions Kommune.
Soldat for Danmark arrangerer igen i år en soldat- og veteranfestival – den 25.-26. august 2017
– med taler af blandt andet OB Jette Albinus og borgmesteren. Der vil også være en
kransenedlæggelse, politisk debat og en masse musik. Endvidere vil der blive uddelt
anderkendelses priser og evt. medaljer til børn. Det kommer til at stå i hyggens tegn, og
forhåbentlig bliver der en masse netværk.
Soldat for Danmark har indledt et samarbejde med INTERFORCE og Dansk Industri på Bornholm.
Det skal munde ud i støtte til blandt kompetenceafklaring og arbejde på Bornholm. Tilbuddet
henvender sig til både skadede og ikke skadede veteraner. På Bornholm vil der i 2018 mangle
cirka 1800 faglærte arbejdere, så der er et stort behov for støtte og vejledning. Dette tiltag sker
ligeledes i samarbejde med Bornholms Regions Kommune og fagforeninger.

KFUM:

•

•
•
•

•

•

KFUM’s soldaterhjem i Irak er kommet godt i gang og besøges dagligt af cirka 300 soldater. Mest
danskere men også mange amerikanere og briter. Forsvaret har udvidet soldaterhjemmet og
den overdækkede terrasse fysisk.
Forsvaret har spurgt, om KFUM vil oprette et soldaterhjem i Estland i 2018. Det vil de gerne –
hvornår vides ikke endnu.
I 2016 afholdte KFUM to sommerlejre for veteraner. I år bliver der kun ét i Nord - som laves i
samarbejde med Veteranstøtten og Veteran Oasen.
Soldaterhjemmet i Hvorup har fået etableret et udendørs fitness-anlæg, som er for alle
veteraner. Anlægget indvies af borgmesteren den 23. juni. Projektet er støttet af A. P Møllers
støttefond og Det Obelske Familiefond og Aalborg Kommune.
Efter fem år i træk at have indviet nye botilbud til veteraner vil KFUM bruge det kommende år
til kvalitetssikring og til at udvikle, det de kalder Fase 2. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som
bl.a. skal se på, om man kan lave noget tidsubegrænset, da KFUM ofte oplever, at veteraner har
svært ved at flytte videre samt at etårsgrænsen stresser nogle veteraner. P.t. er der 32 pladser i
SoldaterRekreation og 8 lejligheder i Veteranbo (max 3 år).
Der afholdes formands- og kasserermøde på Ryes Kaserne i Fredericia den 6. maj, udover valg
m.m. kommer Kim Kristensen og taler ud fra emnet ’Følg mig – ledelse fra fronten’. Årsmødet
bliver på Bornholm den 23. – 24. september 2017.

Familienetværket:
•
•
•
•
•

Har fået nye kontaktpersoner.
Har overvejet at lave en opfølgning på filmen om skadede veteraner.
Er ved at arrangere teaterstykke i Fredericia: ’I Afghanistan skyder de med vandpistoler’.
Børnegruppe i Roskilde er blevet aflyst pga. for få tilmeldinger.
De deltager igen i år i SSOP’s børnecamp.

Fonden Danske Veteranhjem:
• Fonden er blevet professionaliseret med det formål generelt at skabe en stabilitet og en
transparens i driften på hjemmene. Der findes nu standardvedtægter på de fem steder.
• Ny fondsbestyrelse med en ændret sammensætning. Nu er der blandt andet fem medlemmer,
der er udpeget af Forsvarsministeriet, der alle er vant til at drive virksomheder. Hjemmet i
Odense er på vej og vil stå færdig næste sommer. Byggeriet i Aarhus har krævet nogle
udfordringer forvaltningsmæssigt i kommunen.
Soldaterlegatet:
• Fonden har sundet sig over den store veterankonference i november efterarbejdet med den.
• Afholdt konference den 22. marts med Handivid om projektet ’Vejen til et godt hverdagsliv.’ SL
arbejder nu for at synliggøre resultaterne videre til relevante folk rundt ude i landet, der gerne
skal føre dem videre.
• Det kommende årsmøde afholdes den 29. maj med oplæg fra beskæftigelsesministeren og fra
PTSD-klinikken i Aarhus om ovennævnte projekt for PTSD-skadede veteraner.
• Afholder en sommerlejr i uge 27 på Egmont Højskolen i samarbejde med Arbejdsmarkedets
Feriefond (AFF). Handivid afholder praktikken for otte familier. Evalueringen fortages af AFF.
Evt.
SL: på vegne af VETC oplyses om en ny uddannelse for frivillige. VETC har udgivet en ny folder om
uddannelsen, der består af to moduler afviklet over to weekender. Første modul afholdes i Karup 10.11. juni 2017. Kontaktperson er Anna Hartmann-Madsen fra VETC. Pjece vedhæftes mail der udsendes.
Hard copies kan rekvireres hos VETC.
Mødet sluttede klokken 12.00

