
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 

Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af ledelsesmøde 4. april 2016 på Ullasvej 23, Rønne. 

Til stede: Richardt, Steen, William og Niels (referent) 

 

1) Nationalt 

• Det nationale ”Frivilligt Veteranforum”: Niels melder BVF ind i ”Frivilligt Veteranforum”, 

der har sit næste møde onsdag 18. maj 2016 på Veterancentret i Ringsted. Richardt noterer 

datoen og forventer at deltage. 

• Informationsmøde om veteraners forhold: Dette møde er rettet mod kommunale medar-

bejdere og BRK har sagt ja tak til at få afholdt et sådant møde på Bornholm, gerne med del-

tagelse af repræsentanter for BVF. 

Målgruppen er medarbejdere indenfor tre centre: Erhverv, Uddannelse & Beskæftigelse, 

Psykiatri & Handicap og Børn & Familie. Hertil kan så også komme evt. medarbejdere fra 

Psykiatrisk Center, praktiserende læger m.fl. 

I tilknytning til informationsmødet vil det være fint at BVF ledelsen (og gerne flere fra BVF) 

kunne mødes med Anne Jeremiassen, som koordinerer disse tilbud om informationsmøder 

i kommunerne. 

Niels aftaler nærmere med Veterancentret omkring dato – gerne første halvdel af maj 

2016. 

• Studietur til Veterancentret: Foreslås lagt efter flagdagen 5/9, så vi er kommet noget læn-

gere med opbygning og igangsætning af BVF. Dato, program mv. aftales senere, efter kon-

takt med Anne Jeremiassen fra Veterancentret. 

 

2) Flagdag mandag 5. september 2016 

Næste møde i Beredskabsstaben er tirsdag 31. maj 2016. Mail modtaget fra Søren Dalberg-

Pedersen herom. Richart kontakter Søren for at høre om et møde inden 24. april, hvor også Steen 

F. kan deltage. 

Formålet er at drøfte ideer til hvordan BVF kan indgå som medarrangør til Flagdagen, herunder 

afstemme arrangementer i forhold til et BVF arrangement om aftenen. 

Richardt vil deltage i mødet med Beredskabsstaben 31/5. 

 

3) Koordination 

• Overblik: Der er brug for et overblik over de faste aktiviteter, der i vores medlemsorganisa-

tioner retter sig mod veteraner og deres pårørende – samt aktiviteter, der er under plan-

lægning fremover, som eksempelvis Veteranfestivalen til august.  

Richardt rundsender en mail til disse organisationer og myndigheder herom. 

• Potentielle medlemmer af BVF: Niels udarbejder en oversigt over de organisationer, vi tid-

ligere har indbudt og haft kontakt med, men som endnu ikke har meldt sig til BVF. Disse vil 



vi så følge op på direkte. Det gælder bl.a. INTERFORCE Bornholm, som Richardt allerede nu 

vil kontakte. 

• Motionsløb: William kontakter BVI for 1) at høre om mulighederne og interessen for mere 

målrettet at indbyde veteraner til deres motionsløb, hvilket BVF gerne bistår i formidlingen 

om; 2) at høre om BVI vil være tovholder på at der i forhold til de større af øens motionsløb 

kan tilbydes veteraner at deltage på et veteranhold – herunder med mulighed for at købe t-

shirt mv. BVF stiller sig gerne til rådighed til at formidle sådanne tilbud og til at bistå med at 

skaffe sponsorater, der kan billiggøre t-shirts etc. 

• Foredragsvirksomhed: Der er brug for et overblik om der allerede er aktører, der tilbyder 

foredrag og om evt. kommende planlagte arrangementer, som vi kan formidle/promovere 

(jf. pind 1). 

På baggrund af kontakt med Veterancentret om deres tilbud, herunder til økonomisk at 

støtte arrangementer, vil Niels udarbejde et idekatalog i forhold til foredragsaftener. 

Det er vigtigt at det bliver attraktive arrangementer, i stil med et nyligt INTERFORCE arran-

gement med Henrik Qvortrup. Ikke bare foredragsholderen, men også stedet kan være vig-

tigt – at arrangementerne lægges interessante steder, evt. med spisning knyttet til osv. 

Et foredrag med Anders Lund Madsen og evt. hans bror, hjerneforskeren Peter Lund Mad-

sen. 

William nævnte et arrangement i Operaen i forbindelse med forsvarets 400 års jubilæum, 

med musik og forestilling. 

Richardt nævnte et forestilling om veteraner skrevet af Carsten Jensen og fremført af en 

skuespiller i flere scener, hver for sin person (veteran, tolk m.fl.). 

 

4) Hjemmeside 

Der var enighed om i første omgang at benytte BRK’s hjemmeside som platform for en selvstændig 

BVF-side, i stil med hvad der arbejdes med i Frivillig Forum Bornholm. Adressen kunne være: 

www.brk.dk/veteran...? 

Niels undersøger mulighederne for at hente tilskud fra de såkaldte § 18-midler til frivilligt socialt 

arbejde, herunder ansøgningsfrist mv. Det vil være fint hvis vi kunne købe noget ekspertise til at 

udvikle hjemmesiden. 

Jakob Pii, Per Vestergård blev nævnt som mulige personer, der kan bistå med at udvikle hjemme-

siden – William forhører sig om deres interesse og mulighed herfor. Niels Garde fra Folk & Sikker-

hed kan også være en mulighed – Steen F. forhører sig. 

Det vigtige er at BVF får ’et ansigt’ på nettet og en platform til at promovere diverse aktiviteter 

rettet mod veteraner og deres pårørende. Referater af de årlige repræsentantskabsmøder bør 

også være tilgængelige. 

 

5) Økonomi 

Niels undersøger hvad der skal til for at BVF kan blive registreret med eget CVR-nummer og der-

med i stand til at hente fondsstøtte mv. William vil efterfølgende oprette en bankkonto. 

 

6) Forretningsorden jf. vedtægterne § 7 

Niels udarbejder et udkast til forretningsorden, der alene vedrører de 2-3 årlige forums-møder. 

 

7) Næste møde: mandag 13. juni 2016 kl. 10.00 – 11.30 

 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 


