
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 

Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af ledelsesmøde 27. juni 2016 på Ullasvej 23, Rønne. 

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

2. Siden sidst: 

a. Referat af ledelsesmødet 4. april: Ingen bemærkninger 

 

b. Det nationale ”Frivilligt Veteranforum”: 

i. BVF blev på mødet 18. maj godkendt som nyt medlem. Meddelelse vedhæftet og link til 

referat: http://frivilligtveteranforum.dk/wordpress/?page_id=18 

ii. Næste møde afholdes onsdag 14. september 2016 på Veterancentret i Ringsted 

Taget til efterretning. Richardt og om muligt Steen deltager. Richardt kontakter koordinator 

Bjarne Berner herom. 

 

c. Medlemssituation: 

i. Som ved sidste møde 11 medlemmer: Beredskabsstyrelsen, Bornholms Garderforenin-

ger, Bornholms Politi, Bornholms Regionskommune, Bornholmske Dragoner, Forsvars-

brødrene, GSE ved Opklaringsbataljonen Bornholm, KFUM’s Soldatermission og Soldat 

for Danmark 

ii. Følgende har været indbudt til de forberedende møder, men har ikke (endnu) meldt sig 

ind i BVF: Bornholms Højskole, DGI Bornholm, Bornholms Hjemmeværn, Maritimt Over-

vågnings Center Syd (MOCS), Interforce, Soldater for Soldater (SfS), Burgunderne og Is-

bjørnene 

Indstilling: At der tages kontakt til Hjemmeværnet, Interforce, Soldater for Soldater, 

Burgunderne og Isbjørnene omkring medlemskab af BVF. Hvem kontakter hvem? 

William kontakter HJV, Richardt kontakter Interforce. 

iii. Aktivitetsoversigt: Richardt sendte 5. april mail til medlemsorganisationer, og en ryk-

kermail den 20. april 

Niels udsender en nyhedsmail fredag 1. juli til BVF’s medlemmer, med orientering fra 

dette møde og mødet torsdag, hvor Richardt møder den nye bataljonchef. Der opfordres 

til at slutte op om festivalen i august, flagdagen og markeringen af FN dagen i oktober. 

En redigeret aktivitetsoversigt vedhæftes. Richardt opfordrer Danmarks Veteraner til at 

formidle et program for markeringen af FN-dagen. 

 



d. Hjemmeside: Richardt og Niels havde møde 26. maj med Peer Vestergaard Christensen, 

GHR (Dronning) og Lillian S. Mortensen, BRK internetansvarlig 

BRK benytter Sharepoint – intet problem, dog lidt tekniske begrænsninger. BVF får en side 

under ’borger’ og senere under ’Kultur og frivillighed’, med mulighed for bl.a. drop down 

menuer, men minus ’levende’ billeder. Lillian er på orlov til 15. august 2016. Peer udarbej-

der et oplæg til BVF hjemmeside, afstemmer med Lillian – og fristen er at BVF’s hjemme-

side er i ’luften’ senest til februar 2017. 

Taget til efterretning og vi afventer nærmere. 

 

e. Flagdagen: Richardt og Niels deltog i Beredskabsstabens møde 30. maj med orientering om 

BVF og med input til Flagdagen, herunder tilbud om at BVF kan bistå med at promovere et 

fælles arrangement. 

Richardt har modtaget en opfølgende mail fra Søren Dalberg-Pedersen. Richardt og Steen 

forsøger at aftale et møde med Søren den 6. juli kl. 14.30. BVF kan især tilbyde at promove-

re arrangementet. 

 

f. Andet: Niels vil til det næste ledelsesmøde udarbejde et udkast til forretningsorden for BVF-

møder, jf. vedtægternes § 7 

 

3. Kontakter til Veterancentret 

a. Informationsmøde om veteraners forhold i BRK-regi: 

i. Anne Jeremiassen undersøger mulighederne på flagdagen mandag 5. september, såle-

des at hendes og kollega’s deltagelse kunne udvides med at deltagelse i aftenens BVF 

Repræsentantskabsmøde. 

ii. Sagsbehandlergruppen i BRK har tilsluttet sig arrangementet og afventer blot dato 

iii. Rasmus Wordolff (Danmarks Veteraner) har tilbudt sig at bistå kommunen på forskellig 

vis i forhold til veteraner – undervisning, bisidder, foredragsholder mv. – og det forven-

tes at indbyde ham til at deltage i informationsmødet 

Taget til efterretning og vi satser på Anne Jeremiassen til BVF-mødet om aftenen 5/9. BVF 

ledelsen vil forinden have en arbejdsmiddag med Anne, inden et møde fra kl. 19-21. 

William undersøger muligheden for at holde mødet i kasernens auditorium, og undersøger 

muligheder for kaffe mv. i HJV’s mødelokale – gerne sponsoreret af HJV. 

Program fastlægges på det næste ledelsesmøde og tilmeldingsfrist fastsættes til 29/8, af 

hensyn til forplejning. Udover BVF’s medlemmer indbydes hele kommunalbestyrelsen til at 

deltage. 

 

b. Studietur: Afventer datoforslag fra Anne Jeremiassen, herunder om et besøg kunne knyttes 

til evt. arrangementer på Veterancentret i løbet af efteråret. 

Anne foreslår at besøget evt. kan kombineres med et besøg af veteranrådet fra de tre 

(snart fire) kommuner i det Københavnsområdet. God ide og vi afventer nærmere. 

 

c. Forslag til foredrag, herunder om økonomisk støtte: De er mest tale om tilbud i stil med in-

formationsmødet, og disse tilbud er gratis. Det er aftalt at tage en dybere snak om mulige 

foredragsemner, når vi mødes. 

Vi afventer. 

 

 

 

 



4. Økonomi 

a. § 18-midler til støtte for frivilligt socialt arbejde:  

Næste ansøgningsfrist er 15. august og BVF vurderes at falde godt i tråd med de givne støt-

tekriterier. Der er dog behov for afklaring omkring budget / hvad der skal søges støtte til og 

hvor meget… Link: https://www.brk.dk/Borger/Frivillig/Sider/Økonomisk%20støtte%20-

%20§%2018%20midler.aspx 

William spørger Peer om at sende et overslag til arbejdet med hjemmesiden. Herefter udar-

bejder Niels et udkast til ansøgning, der rundsendes til hele ledelsen. Når godkendt under-

skriver Richardt og inden det senest 15/8 indsender Niels ansøgningen til Social- og Sund-

hedsudvalget. 

Richardt og William undersøger mulighederne for at hente støtte fra HKKF. 

 

b. CVR-registrering og bank-konto: Afventer ovenstående afklaring 

 

5. Næste møde:  

Tirsdag den 3. august kl. 13-14.30 på Ullasvej 23, Rønne. Niels indkalder via outlook. 

 

6. Eventuelt: William’s mail adresse ændres fremover til bvak@mail.dk 

 

 

 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 


