
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 

Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af ledelsesmøde 5. oktober 2016 på Ullasvej 23, Rønne. 

 

Til stede: Richardt, John og Niels. Afbud fra Steen. 

 

1. Velkomst: 

Richardt bød John Walther velkommen i BVF’s ledelse, hvor han indtræder i stedet for Steen Willi-

am Petersen. 

 

2. Siden sidst 

a. Evaluering af Flagdagen 5/9 

i. Informationsmødet med BRK sagsbehandlere 

Det var et godt og udbytterigt seminar med mere end 30 deltagere fra: jobcenter, børn 

& familie, psykiatri & handicap og jurister. Gode oplæg ved Rasmus Wordolff og Jørgen 

Hvidt. 

BVF ser gerne et årligt møde med kontaktpersoner fra de respektive BRK-centre til at 

gøre status og drøfte fælles behov og ønsker. 

BVF tilbyder at udarbejde en liste af personer, der er villige til at være bisiddere/led-

sagere af veteraner til møder med BRK’s myndigheder, herunder en liste af personer 

der kan træde til med kort varsel (akutberedskab). 

Niels kontakter koordinatoren for BRK’s sagsbehandlergruppe, Anja Bach-Jensen, for at 

indbyde hende og kontaktpersoner fra de respektive centre til det næste BVF Ledel-

sesmøde.  

På dette møde vil det være vigtigt at vi i BVF får en fornemmelse af omfanget af myn-

dighedssager med veteraner involveret. 

 

ii. Markeringen ved mindesværket på Munch Petersens Vej 

På mange måder et godt arrangement, men der manglede en ’toastmaster’ til i højere 

grad at styre arrangementet og introducere diverse forløb for de mange publikummer. 

Således var der flere, der ikke opfattede eller hørte tilstedeværelsen af et kor! Næste 

år bør koret sikres en bedre og mere hørbar placering. 

 

iii. Aftenens BVF arrangement 

Ærgerligt med afbuddet fra Anne Jeremiassen, der skyldtes problemer med den sven-

ske grænsekontrol og dernæst nødvendigheden af at tage det sidste fly fra Bornholm 

kl. 19.30. Mødet som sådan gik rigtig godt og med et inspirerende oplæg fra GHR 

næstkommanderende, major Jonas Vøg Andersen. Mange spørgsmål og kommentarer 

i efterfølgende drøftelse. 



Med 11 medlemsorganisationer og hver med to stemmeberettigede var 14 fremmødte 

ok, selvom vi gerne ser lidt flere ved fremtidige BVF arrangementer. 

 

b. Frivilligt Veteranforum, fra mødet 14/9 2016 

Referat er tidligere sendt via mail. Richardt orienterede og udtrykte indledningsvist en 

skuffelse over Veterancentrets deltagelse i mødet. Centret var således alene med, når de 

selv var på dagsordenen. Det er vigtigt, at de frivilliges arbejde for veteraner påskønnes/ 

anerkendes – og datoerne for disse møder er kendt i god tid. Richardt har ikke mulighed 

for at deltage i det næste møde den 16. november 2016. John har en svær kalender i no-

vember. Steen opfordres til at repræsentere BVF. 

Niels kontakter Anne Jeremiassen med et forslag om at Veterancentret organiserer et 

møde for repræsentanter for kommuner med veteranforum og lignende samarbejder. 

Det kan evt. være i tilknytning til et møde i Frivilligt Veteranforum, men IKKE et møde i 

regi af FVF. 

Formålet skal være at udveksle erfaringer og ideer til samarbejdet mellem kommuner og 

organisationer, der arbejder med og for veteraner. 

 

3. Økonomi 

a. Tilskud fra § 18-puljen, jf. vedhæftet.  

Richardt orienterede om at BVF har modtaget 4.000 kr. i tilskud af de 10.000 kr., vi har 

ansøgt om. Midlerne er beregnet til møder, rejser og oprettelse af hjemmeside. 

b. Oprettelse af kontogruppe i BRK, fremfor CVR-registrering og bankkonto? 

Med et budget på 4.000 kr. foreslår Sekretariatet at BVF venter med CVR-registrering og 

oprettelse af en bankkonto. I stedet for vil Sekretariatet oprette en kontogruppe i BRK 

Regnskab, hvor udgifter kan bogføres og tilskuddet overføres til. Det vil ressourcemæssigt 

være en mere forsvarlig løsning her og nu. BVF vedtægterne foreskriver dog CVR registre-

ring og bankkonto, hvorfor sagen bør drøftes på det næste Repræsentantskabsmøde. 

Forslaget er at CVR-registrering og oprettelse af bankkonto først sker, når BVF’s udgiftsni-

veau/budget bliver væsentligt større. 

BVF’s ledelse tilslutter sig fuldt ud dette forslag. 

 

4. Kommende møder og aktiviteter 

a. Dato for næste repræsentantskabsmøde:  

Onsdag 15. marts 2017 kl. 19-21. Niels kontakter KFUM’s Soldaterhjem om at lægge mø-

det der. 

b. Hjemmeside, status: 

John kontakter Peer Vestergård Eriksen (Dronning) om hans forventninger omkring hono-

rering af arbejdet med BVF hjemmesiden. Vores forslag er at der ikke bliver tale om af-

lønning, men at vi giver en gave i form af en bornholmerkurv, vin eller andet. 

Niels indkalder til møde mellem Peer og BRK’s hjemmeside-ansvarlige, Lillian Mortensen. 

c. Næste BVF ledelsesmøde: 

Onsdag 7. december kl. 13-15 i Erhvervsservice’s mødelokale, Landemærket 26, Rønne 

(NB! tidsramme og mødested!!!), inkl. kontaktpersoner fra BRK centre. Niels indkalder. 

 

5. Eventuelt: - 

 

 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 


