
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
af BVF ledelsesmødet 19. juni 2018 hos Familieplejen, Rønne 

 

Til stede:  Richardt Sølvertorp, Steen Finne, John Walther og Niels Chresten Andersen. 

 

1. Klub Veteran Kids, orientering  

Linette Westergaard Jørgensen, leder af Familieplejen, orienterede om baggrunden og status 

for projektet med klub for veteranbørn, suppleret af Kenny og Pernille. 

Der er hentet 830.000 kr. til klubben for veteranbørn, der åbnede i begyndelsen af maj og nu 

har 9 børn. Der er god kontakt til og bl.a. hentet støtte fra Veterancentret. Samarbejdet med 

kommunens Børn & Familie Center samt til kasernen er godt. 

Niels tilbød fortsat at støtte med fondssøgningen. Et møde herom afholdes efter sommerferi-

en. Ligeledes vil Niels være behjælpelig med at arrangere et besøg af kommunalbestyrelsens 

repræsentant i BVF, kommunaldirektør og chefen for Børn & Familiecentret. 

Brugen af frivillige blev drøftet. BVF opfordrede til at inddrage de pårørende konkret i klub-

bens aktiviteter. Det kan også have positiv betydning for fondssøgningen. 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

3. Protokol af BVF mødet 6. marts 20189, godkendelse: Godkendt 

4. Siden sidst 

a. Repræsentantskabsmødet 15/3-18, evaluering og evt. opfølgning: 

Godt fremmøde hos politiet. Ikke noget konkret at følge op på. 

b. Frivilligt Veteranforum 24/4-18, orientering ved Richardt 

Niels sørger for at sende referat af repræsentantskabsmøde til Soldaterlegatet. 

c. Konferencen ”Den ressourcestærke veteran” 25/4-18, orientering ved Richardt/John 

Mange deltagere fra mange forskellige organisationer. Borgmesteren i Varde leverede en 

god tale med understregning af vigtigheden af kommunens deltagelse i flagdagen. 

d. Velkommen Hjem, møder 18/5-18, orientering v/Niels 

Vellykkede møder afholdt med kommunaldirektør, jobcenter, Dansk Industri, Soldat for 

Danmark.  Der arbejdes nu på en tættere kontakt til Velkommen Hjem, herunder etable-

ring af et bornholmsk virksomhedsnetværk, der også kan indgå i Soldat for Danmarks pro-

jekt ”Soldatens Erhvervsprofil”. Det blev aftalt at følge op på møderne og om muligt ar-

rangere et møde til efteråret med repræsentanter for bornholmske virksomheder, job-

centret, kasernen og andre nøgleaktører. Niels vil som kommunens veterankoordinator 

være aktiv i denne opfølgning. 

 

 



e. Soldat- og Veteranfestival 25-26/5-18, orientering v/Richardt 

Godt gennemført arrangement, herunder med uddeling af priser. Fortsættes gentaget i 

2019 ca. samme tid. Datoer meldes ud så snart de er fastsat. Niels gjorde opmærksom på 

at der afholdes valg til Europa-Parlamentet 26. maj 2019, hvilket kan få betydning for mu-

lighederne for at benytte St. Torv i Rønne. 

f. Projekt ”Soldatens Erhvervsprofil”, orientering v/Richardt 

Formålet er at tiltrække arbejdskraft til Bornholm via de værnepligtige og veteraner, der 

ønsker at stoppe i forsvaret. Der har været møder med DI Bornholm, jobcentret, kaser-

nen, formanden for Job-, Uddannelse- og Fritidsudvalget (JUFU), Maria Kjærsgaard, kom-

munaldirektør Peter Loft, Velkommen Hjem m.fl. JUFU har efterfølgende godkendt at der 

indgås en samarbejdsaftale mellem Bornholms Regionskommune og Soldat for Danmark, 

når der er sikkerhed for en samordnet indsats mellem de berørte parter. 

5. Den kommunale veterankoordinator, status v/Niels 

a. Støtte til veteraner – bisiddere/mentorer og forbindelsen til sagsbehandlerne 

John er kasernens kontakt til Niels (veterankoordinator) i sager hvor der viser sig behov 

for at finde en bisidder – det gælder også i hastesager. Den respektive sagsbehandler kon-

takter Niels og ved hastesager John direkte – med oplysninger om den berørte veterans 

situation, rang mv. Niels formidler til sagsbehandlerne denne procedure. 

b. Kontakten til og samarbejdet med Veterancentret v/Niels 

To medarbejdere fra VETC mødes mandag 25/6 med borgmester, kommunaldirektør og 

veterankoordinator for at drøfte et tættere samarbejde mellem VETC og kommunen. 

c. Rådgivning om støttemuligheder og teknisk bistand hertil  

Tilbuddet om støtte vil blive udmeldt til sagsbehandlere og via kommende hjemmeside 

for kommunens veterankoordinator. 

6. Flagdagen 5/9, og det halvårlige BVF møde 

a. Program mv. for Flagdagen, orientering ved Richardt/John 

Arrangementet flyttes til St. Torv. Niels kontakter Søren fra Politiet for at tilbyde assi-

stance mhp. kommunal flagning, formidling til BVF’s medlemsorganisationer mv. 

b. Det halvårlige BVF møde, forslag om IKKE at lægge det på Flagdagen, fastsættelse af da-

to, sted, indhold og evt. gæstetalere. Mødet holdes onsdag 12. september fra kl. 15.00. 

Forinden søges afholdt møde mellem BVF’s ledelse og kommunens sagsbehandlere inkl. 

relevante centerchefer. Niels følger op. 

7. Frivillig-uddannelse 

Nye datoer er fastsat til weekenden 9-11/11-18. Tekst til promovering er netop modtaget fra 

VETC. Niels formidler til BVF’s medlemsorganisationer, og det halvårlige møde bruges til mere 

målrettet at sikre de mindst 10-12 deltagere, der kræves for at gennemføre arrangementet. 

8. Næste møde 

Mandag 27/8 kl. 9-10.30. Niels kontakter Danmarks Veteraner om evt. at lægge mødet i deres 

faciliteter på kasernen, herunder med orientering om og drøftelse af deres aktiviteter. 

9. Eventuelt: - 

 

Referat v/Niels 


