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Notat vedrørende eventuel vedtægtsændring samt strategidrøftelse for Frivilligt 

Veteranforum 
 

1) Evt. vedtægtsændring  
I forlængelse af drøftelserne ved seneste møde i FV (se referat fra 3.5.2017, Forslag om formalisering af 

medlemskab i FV), mødtes en styregruppe, bestående af koordinator TC, BB fra Veteranstøtten og PMH fra 

KFUM, for at drøfte, hvorvidt en vedtægtsændring er nødvendig for at implementere et krav om 

fremlæggelse af vedtægter og årsregnskab el.lign. på FV’s hjemmeside for medlemmer af FV.  

Styregruppen kom frem til, at det ikke er strengt nødvendigt at tilføje et krav om fremlæggelse af vedtægter 

og årsregnskab i Forummets vedtægter, såfremt man i FV kan beslutte, at fremlæggelse af vedtægter og 

årsregnskab er et grundvilkår for at forummet ved et møde kan beslutte optagelse af en given organisation. 

Det vil i så fald være FV’s koordinators opgave, at indhente de nødvendige dokumenter hos en ansøger, for 

at der kan tages stilling til anmodningen ved næstkommende møde i FV. 

Forslag: Det foreslås, at FV kræver indsigt i en given ansøgers vedtægter og årsregnskab for at kunne tage 

stilling til eventuel optagelse i FV. Det er den til enhver tid siddende koordinators opgave at indhente og 

fremlægge disse dokumenter ved FV’s drøftelser om eventuel optagelse af en organisation. Bliver ansøgeren 

optaget i FV efter gældende regler, beskrevet i FV’s vedtægter, offentliggøres organisationens vedtægter og 

årsrapport på FV’s hjemmeside. Det er de enkelte organisationers ansvar årligt at indsende den seneste 

årsrapport med mindre, der på FV’s hjemmeside er linket direkte til seneste udgave af årsrapporten. FV’s 

koordinator vil hvert år minde FV’s medlemmer om dette og ajourføre årsrapporterne på FV’s hjemmeside. 

N.B. Forslaget indebærer ingen ændring af de eksisterende vedtægter. 

2) Kort Strategioplæg for FV i 2018  
Der var ved det seneste mødes drøftelser om FV’s virke og fremtid bred enighed om, at en decideret 

koordinering af den frivillige veteranindsats på landsplan ikke er muligt for FV, idet antal af mødedeltagere 

er for lavt i forhold til det faktiske antal medlemsorganisationer og fordi, at personsammensætningen ved 

møderne skifter fra møde til møde. Samtidig blev FV fremhævet som en god mulighed for at mødes med og 

knytte bånd til diverse aktører på veteranområdet. Disse udsagn gengiver meget rammende det 

spændingsforhold som FV står i. På den ene side er der et ønske om at kunne øge forummets handlekraft, og 

på den anden side står den i vedtægterne beskrevne grundtanke om at give alle frivillige aktører på 

veteranområdet en mødeplatform. 

Det blev tydeligt ved seneste møde, at der foregår en hurtig og positiv udvikling i forhold til at danne lokale 

netværk på veteranområdet. Både i Nord- og Sønderjylland og på Bornholm er der etableret lokale fora, mens 

der på Sydsjælland er taget initiativ til at danne et lokalt veteranforum. Denne udvikling bør understøttes af 

FV, idet der ligger gode perspektiver i styrkede lokale netværk. I mindre lokale fora vil der være en reel 

mulighed for at koordinere det frivillige arbejde og dermed løfte kvaliteten af veteranindsatsen i et givet 

lokalområde. Det vil også være nemmere at pleje dialogen mellem de lokale offentlige myndigheder og de 

frivillige kræfter og dermed opnå netop de synergieffekter, som er svære at få udnyttet på landsplan.  

En oplagt opgave for FV kan altså være at understøtte de eksisterende fora bedst muligt og gøre en aktiv 

indsats for, at der også dannes lokale fora i resten af landet. Såfremt FV er enig i ovenstående, bedes FV 

drøfte ved kommende møde, hvordan FV bedst kan støtte denne proces. På baggrund af disse drøftelser, vil 

der kunne udarbejdes en handleplan for året 2018. 


