
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 

Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af ledelsesmøde 2. august 2016 på Ullasvej 23, Rønne. 

 

Deltagere: Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen, Steen William Petersen og Niels Chresten An-

dersen (referent) 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

2. Siden sidst 

a. Møde med den nye bataljonschef Nicolay Abildgaard. 

Richardt orienterede fra mødet, hvor han orienterede om BVF og den kommende veteranfesti-

val. Richardt spørger bataljonschefen om at medvirke ved BVF mødet den 5/9 om aftenen. 

 

b. Nye medlemmer: kontakter til HJV og Interforce v/William og Richardt 

HJV ønsker ikke at være medlemmer af BVF. Interforce v/Kenn Kjelberg er positive – Richardt 

følger op. 

 

c. Veteranfestivallen 11-14. august:  

Richardt orienterede om programmet for Veteranfestivallen 11-14. august, og de mange 

spændende punkter med politiske debatter, morterskydning, musikindslag, overrækkelse af en 

anerkendelsespris og meget mere. 

 

3. Forretningsorden  

Udkast godkendt og indstilles til vedtagelse på BVF-mødet 5/9 – Niels sender udkastet ud med 

indkaldelsen. 

 

4. Økonomi 

a. Udkast til ansøgning: 

William afklarer mandag 8/8 med Peer Vestergaard Christensen forventede udgifter til arbej-

det med hjemmesiden og til BVF logo. Herefter udarbejdes et foreløbigt budget sammen med 

Niels, og det vil lægge til grund for ansøgningen, som Niels senest onsdag 10/8 sender til Se-

kretariatet. Udover udgifter til logo og hjemmeside vil der i budgettet indgå udgifter til møder 

og rejser. 

 

b. CVR registrering: 

Foretages først når vi har svar på ansøgning. 

 

 



5. Flagdagen 

a. Møde med Søren Dalberg-Pedersen: 

Richardt og Steen orienterede fra mødet. Programmet er under udarbejdelse. March og cere-

moni ved mindesmærket på Munch Petersens Vej, Rønne, afholdes i tidsrammen kl. 16.45 – 

17.40. 

BVF’s rolle bliver at promovere arrangementet og hermed bidrage til størst muligt opbakning. 

Steen sørger for at sende det foreløbige program til Niels. 

 

b. Informationsmødet, status v/Niels 

Afholdes i mødelokale 1, Vibegård, Rønne. Indkaldelse er rundsendt i juni og der ventes om-

kring 20 deltagere – BRK sagsbehandlere og BVF ledelsen. 

 

c. Aftensarrangementet med Anne Jeremiassen, lokale og forplejning er på plads, program 

skal udarbejdes, indkaldelse og PR 

Niels afstemmer med Richardt en indkaldelse til alle BVF’s medlemmer, herunder med dagens 

øvrige arrangementer – informationsmødet kl. 13.00 – 15.30, og aftenens arrangement med 

Anne Jeremiassen og bataljonchefen (tbc). Det præciseres at alene eftermiddagens ceremoni 

og BVF-mødet om aftenen er åbent for alle BVF-medlemmer, ligesom der sættes en tilmel-

dingsfrist hvad angår aftensarrangementet af hensyn til forplejning. 

 

d. Arbejdsmiddag med Anne, herunder drøftelse af arrangement, dato for studietur til Vete-

rancentret mm. 

Niels kontakter KFUM’s Soldaterhjem, hvor vi spiser og holder møde med Anne fra kl. 18.00. 

 

6. Næste møde 

Onsdag den 21/9 kl. 9-10.30. Niels indkalder. 

 

7. Eventuelt 

Richardt og Steen deltager begge i Frivilligt Veteran Forum 14/9. 

Richardt og Kim Bjelstrand deltager i veterankonferencen 29/11. Richardt videresender pro-

gram mv., i fald også andre har lyst og mulighed for at deltage. 

 

 

 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 


