
BORNHOLMS VETERAN FORUM (BVF) 

- Forum for tidligere udsendte  

Formand: Richardt Sølvertorp, mail: richardt@soelvertorp.dk 

Sekretariat: Ullasvej 23, 3700 Rønne, telefon: 56 92 13 03, mail: niels.chresten.andersen@brk.dk 

 

 

 

P R O T O K O L 

Af repræsentantskabsmødet mandag 5. september 2016 på Almegårds Kaserne, Rønne. 

 

Deltagere 

Bornholms Garderforening Peter Kofoed-Dam 

Bornholms Regionskommune Niels Chresten Andersen (referent) 

Bornholmske Dragoner  Per Nielsen og Jens P. Christoffersson 

Danmarks Veteraner  Rasmus Wordorff, Helge Skjold Hansen 

Folk & Sikkerhed på Bornholm Johnny G. Larsen, Steen Finne Jensen, Carl Ilsøe, Niels 

   Garde 

GSE/Opklaringsbataljonen Bornholm Jonas Vøg Andersen, Steen William Petersen 

Soldat for Danmark  Kim Bjelstrand og Richardt Sølvertorp 

 

Richardt Sølvertorp bød velkommen, orienterede om afbud fra Anne Jeremiassen fra Veterancen-

tret og kommunalpolitikere grundet særlige omstændigheder. 

Major Jonas Vøg Andersen, næstkommanderende i Opklaringsbataljonen, introducerede den nye 

bataljonchef Nicolay Abildgaard, sig selv, de kommende militære aktiviteter og øvelser – og sup-

plerede med sine personlige synspunkter i forholdet til debatten om veteraner, samt den fravæ-

rende debat om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Den efterfølgende og lange debat havde om-

drejningspunkter i bl.a. veteranbegrebet, hvor flere udtrykte et ønske om at erstatte dette begreb 

med ”tidligere udsendte”. 

 

Richardt Sølvertorp gjorde status for BVF og orienterede om kommende aktiviteter: 

• Der har på flagdagen været afholdt et større informationsseminar for sagsbehandlere i 

kommunen. Jørgen Hvidt og Anne Jeremiassen fra Veterancentret deltog, samt Rasmus 

Wordolff. Det var en særdeles vellykket arrangement med stor deltagelse. Det vil yderlige-

re bidrage til det tætte samarbejde mellem BVF og kommunen. 

• BVF er blevet medlem af det nationale veteranforum. Richardt og Steen (BVF formand og 

næstformand) deltager i næste møde 14/9 på Veterancentret i Ringsted 

• Der arbejdes på en hjemmeside og et nyt logo. Enighed om at Bornholms Veteranforum 

som undertitel bør have ”Forum for tidligere udsendte”. 

 

 



 

 

• Aktivitetsoversigt blev udsendt 1/7 og vil følge med referat af dette møde. Opfordring til al-

le om at sende oplysning om kommende aktiviteter til Niels (sekretær), der samler sam-

men og snart udsender en samlet, opdateret aktivitetsoversigt. 

• Tak for opbakning til Soldat- og Veteranfestivallen i august. Det var første gang og mange 

ting kan forbedres, men det var en god oplevelse og der arbejdes på en gentagelse næste 

år. Her vil alle BVF medlemsorganisationer blive indbudt til at deltage med input mv. Der 

forventes indkaldt til møde herom senere. Soldat for Danmark planlægger også en tur til 

Brændesgårdshaven i foråret 2017 for tidligere udsendte og deres pårørende. 

• Der er nationalt indkaldt til en Veterankonference 29/11-16. Richardt og Kim B. deltager. 

 

Et udkast til forretningsorden var udsendt med indkaldelsen og præsenteret. Udkastet blev god-

kendt, med tilføjelse af undertitlen (Forum for tidligere udsendte). 

 

Garnisons Støtte Element Bornholm har meddelt, efter aftale med Steen William Petersen, at kap-

tajn John Walther indtræder i BVF i stedet for Steen William Petersen – og med umiddelbar virk-

ning. 


