Bornholms Veteran Forum (BVF)
Forum for tidligere udsendte

REFERAT
af BVF ledelsesmødet mandag 9. december 2019
Veteranstuen, bygning 42, kasernen
Til stede:
Richardt Sølvertorp, Steen Finne, Helge Hansen (vært) og Niels Chresten Andersen (referent)
Fraværende: John Walther
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 3c (resten rykkes): Frivillig Veteranforum v/Richardt
2. Godkendelse af referat af BVF ledelsesmødet 7. oktober 2019 og protokol af BVF’s Repræsentantskabsmøde 21. oktober 2019
Både referat og protokol godkendt.
3. Siden sidst
a. Nyt fra sekretariatet v/Niels
Erfaringerne med den nuværende praktikantordning er fortsat gode. Efter kontakt med
VETC arbejdes der nu med etablering af en netværksgruppe af veteraner – et ’guldhold’,
der efter valg og ønske kan støtte den kommunale veterankoordinator i konkrete opgaver
jf. årsplanen 2020. Helge tilbød at netværksgruppen kan bruge Veteranstuen. Helge og
Niels vil i den kommende tid kontakte veteraner, der kan tænkes at indgå i gruppen.
Initiativet kommer bl.a. på baggrund af en henvendelse fra VETC, der er i kontakt med en
veteran på Bornholm, som Niels tidligere har nævnt ideen for.
Der satses på en opstart tidligt i det nye år.
b. Opfølgning af repræsentantskabsmødet 21/10,
Uddelingen af et BVF diplom til Vagn Riisager blev godt modtaget. Det er ikke tanken at
BVF hyppigt skal uddele diplomer, men det vil ske i særligt velbegrundede tilfælde.
Gode input til årsplanen for 2020, herunder til en pårørende-dag, der næste år kan slås
sammen med Flagdagen, som falder på en lørdag.
Sara og Ann-Christin fra Udsendt Af Danmark deltog, og det gav en god snak om mulighederne i en tilsvarende uge med udstilling i 2020. Sara har efterfølgende sendt en afrapportering for en helt igennem vellykket uge med udstilling. Samarbejdet med Campus var
perfekt. Åbningsarrangement ved InterForce m.fl. var fint med 40-50 fremmødte. Der var
undervisning af rundt regnet 110 elever fra skoler og Campus, ligesom der blev afholdt et

vellykket arrangement på KFUM’s Soldaterhjem med ”Udsendt Af Danmark-Live”, en livlig
samtale mellem panel af fire lokale veteraner og fremmødte i øvrigt. Brætspilsworkshoppen forinden havde dog ingen fremmødte, hvilket skyldes manglende reklame – men der
blev solgt flere brætspil i løbet af aftenen.
c.

Frivillig Veteranforum v/Richardt
Afholdt på VETC i Ringsted den 30. oktober, hvor Richardt deltog.
Ny formand og ny ledelsesstil, men ok. Veteranportal ved Danmarks Veteraner er kommet godt fra start. Politiet er nu fast med til møderne, og udviklingen i samarbejdet går
stadig tydeligere i retning af en fælles organisation (paraply) og med Danmarks Veteraner
som den mest oplagte tovholder.

d. Orientering fra evalueringskonference om veteranindsatsen 25/11-19 v/Steen
Afholdt i Middelfart med ca. 100 deltagere, herunder den nye forsvarsminister.
Fra Bornholm deltog også Pernille Pedersen fra Klub Veteran Kids.
Steen og Pernille deltog i workshop om børn og pårørende, der tog udgangspunkt i en
konkret case – en kone til en veteran og mor til flere børn.
Det blev klart, at der er behov for at styrke samarbejdet mellem de forskellige myndigheder, ikke mindst mellem forsvaret og de kommunale myndigheder.
Det er vigtigt før en udsendelse i højere grad at inddrage de pårørende, herunder også
bedsteforældre. Det er også vigtigt, at de ramte familier beder om hjælp og så kan der
med fordel trækkes på feltpræsterne.
Der kom mange input til regeringens og folketingets videre arbejde med at evaluere veteranindsatsen og processen med et nyt oplæg hertil, der forventes i 2020.
Enighed om at BVF bør følge den videre proces tæt.
Steen blev undervejs kontaktet af Jeanne Rud Blyme, veterankoordinator i Ballerup
Kommune, der ønskede at komme til Bornholm for at få bedre indtryk af veteranindsatsen her inkl. BVF arbejdet.
Niels orienterede om, at de kommunale veterankoordinatorer på Sjælland, Møn, Lolland,
Falster og Bornholm i september har dannet et netværk (VETKO-Sjælland), som næste
gang mødes i Ringsted i februar 2020. Her er Jeanne Rud Blyme tovholder
e.

Veteranstøtten og Folkemødet 2020 v/Niels
I forlængelse af orienteringen under sidste mødes ’Eventuelt’ kunne Niels oplyse, at der
nu er givet tilladelse fra Foreningen Folkemødet til Veteranstøtten, så de fortsat kan gå
rundt under Folkemødet med deres Christianiacykel. Løsningen er fundet efter en ihærdig
indsats af Vagn Riisager, støtte fra borgmesteren, den kommunale veterankoordinator
m.fl.

f.

Klub Veteran Kids, styregruppen – Venneforening etableres 6/12 2019 v/Niels
Fredag 6. december blev der stiftet en Venneforening for Klub Veteran Kids, jf. orientering herom på sidste møde. Roar Schou er valgt som formand, Niels som kasserer, Linette

W. Jørgensen som sekretær og med i bestyrelsen er også lufthavnschef Christina Dideriksen. Yderligere en person (fra erhvervslivet) overvejer at træde ind i bestyrelsen, der mødes igen sidst i januar 2020.
Formålet med venneforeningen er at synliggøre og støtte Klub Veteran Kids økonomisk,
herunder gennem ansøgning om fonds- og puljemidler, sponsorater mv. Kontingentet for
private personer er 200 kr. årligt og for virksomheder 1.000 kr. årligt.
Bestyrelsen vil en gang årligt uddele midler til Klub Veteran Kids på baggrund af en anmodning.
g.

Soldatens Erhvervsprofil, status v/Richardt
Projektet er trukket og det skyldes to forhold: Manglende opbakning fra kasernen og helbredsmæssige forhold. Niels vil orientere jobcentret og drøfte evt. andre initiativer, der
sikrer at værnepligtige og veteraner, som ønsker at forlade forsvaret, kan blive bekendt
med de jobtilbud, der er på Bornholm.

h. Ny veteranportal v/Niels
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten har åbnet en ny portal, hvor alle veteranorganisationer, kommuner m.fl. kan indlægge deres aktiviteter rettet mod veteraner.
Niels vil sørge for, at BVF’s aktiviteter 2020 kommer med på portalen.
i.

Andet: -

4. Aktivitetsplan 2020 v/Niels
BVF’s ledelse har pr. mail godkendt årsplanen, således at ansøgning om tilskud i rette tid kunne
fremsendes til VETC. Svar forventes dog først i marts 2020.
a. Filmaften mandag 24. februar: Hjemmefronten II – den tunge bagage (51 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=IA8oALhs92s&feature=youtu.be
Dokumentarfilm om livet som krigsveteran for både veteranen selv og de nærmest pårørende. Produceret af Krithfilm for Varde Kommune (2019).
Tanken er et pårørende arrangement (dog ikke for mindre børn) med en gratis filmforevisning i Rønne Bio fra kl. 18.30.
b. Repræsentantskabsmøde 11. marts, se næste punkt
c. Cykeltur Bornholm Rundt juli/august (Veteranstøtten)
Helge kontakter Vagn om der er sat dato på og om der er nyt i øvrigt.
d. Flagdag med pårørende arrangement, lørdag 5. september
Niels vil indlede planlægningen i januar og satser på at kunne inddrage den nye netværksgruppe jf. pkt. 3a
e. Frivillig Fredag, foreningsmesse 25. september
Niels undersøger mulighederne og økonomien for at indkøbe et beach banner og andet,
der kan synliggøre en BVF stand.
f. Udstilling i Uge 43
Der er givet tilsagn til Udsendt Af Danmark om indgåelse af en hensigtserklæring om en udstilling. Sara la Cour forventer at komme til Bornholm i januar, hvor den kan underskrives.
Det betyder at vi endnu tidligere kan varsle skoler og andre om ugen.

g. Repræsentantskabsmøde 20. oktober
h. Budget, herunder beslutning om hensigtserklæring med Udsendt af Danmark
De samlede aktiviteter beløber sig til 90.000 kr., hvor BVF finansierer de 50.000 kr. gennem
sit driftstilskud fra BRK. Resten er ansøgt som tilskud fra VETC’s 2 mio. kr. pulje. Opnås tilskuddet ikke fuldt ud, vil andre fonde/puljer blive ansøgt.
5. Det halvårlige Repræsentantskabsmøde mandag 11/3 2020 fra kl. 19.00
a. Sted: Veteranstuen, Bygning 42, kasernen
b. Taler og program: ny VETC chef, oberst Søren Andersen (tiltræder februar 2020)
Ellers program jf. vedtægterne.
c. Andet: Niels forbereder oplæg til et besøgsprogram for VETC chefen, herunder besøg på
virksomheder med veteraner ansat (Richardt undersøger) og af Klub Veteran Kids (Niels
tjekker).
6. Næste møde
Forslag: Mandag den 20. januar kl. 9-10.30, veteranstuen, Bygning 42
7. Eventuelt
Helge orienterede om en større NATO-øvelse i første halvdel af maj, hvor kasernen lukkes af.
Han undersøger mulighederne for at BVF’s ledelse kan indbydes til en forudgående briefing.
Danmarks Veteraner i København tilbyder en gruppetur til Normandiet 24-31. maj 2020 til
9.300 kr. (hvis enkeltværelse + 2.300 kr.). Grundet forudbetaling af hoteller kræves snarlig tilmelding. Oplysninger og tilmelding kan ske til geertheide@mail.dk, telefon 2372 5872.
v/Niels

