
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 

Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af ledelsesmøde og møde med BRK sagsbehandlere 13. december 2016. 

Begge møder afholdt i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. 

 

Til stede:  

Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen, John Walther og Niels Chresten Andersen (referent) 

 

Ved mødet (pkt. 6) med BRK sagsbehandlere deltog endvidere: 

• Anja Bach Jensen, Sekretariatet 

• Lotte Strand, Center Børn og Familie 

• Lykke Jensen, Jobcenter Bornholm 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med ændring af pkt. 3d til orientering ved Richardt om møde med Familieplejen. 

 

2) Godkendelse af referat for sidste møde 5/10-16 

Godkendt 

 

3) Siden sidst 

a. Nyt medlem: Den Selvejende Institution Bornholms Forsvar (DSI BF) er nyt medlem 

 

b. Økonomi, status v/Niels: 

BVF har i BRK’s økonomisystem fået sin egen konto, hvortil bevillingen på 4.000 kr. fra § 18 pul-

jen er anmodet overført til. Niels køber en vingave til Peer Vestergaard for hans arbejde med en 

kommende BVF hjemmeside. 

 

c. Frivillig Veteranforum’s møde 16/11: 

Referat gennemgået. Niels kontakter Veterancentret for at høre om i hvilken grad den nye pulje 

på 25 mio. kr. fra regeringen rummer muligheder for støtte til regionale aktiviteter. Vi noterer 

os ændringer i mødestrukturen fremover, således at alle frivillige i første halvår 2017 indbydes 

til møde i Nordjylland. Vi noterer os også, at der for tiden søges efter en ny koordinator for Fri-

villig Veteranforum.  

 

d. Familieplejen, orientering ved Richardt 

Richardt har haft møde med Linette V. Jørgensen fra Familieplejen på Bornholm. De spørger om 

hjælp til at få en oversigt over veteraner med børn, bosiddende på Bornholm. Formålet er at 

gøre opmærksom på et tilbud, som Familieplejen arbejder på målrettet børn af veteraner. Der 

er tale om et flerårigt projekt, som de for tiden søger fondsstøtte. Desværre findes der ikke no-



gen oversigt over veteraner bosiddende på Bornholm, hvorfor vi vil drøfte mulighederne for en 

oversigt med sagsbehandlerne. Måske kan Veterancentret bistå, da de har oplyst et præcist tal 

(437) på veteraner bosiddende på Bornholm. Richardt mødes igen med Familieplejen 9/1 2017. 

De bistås af Majbritt Tønnesen fra virksomheden Kapital4you. Niels kontakter Majbritt for at 

tilbyde støtte til fondssøgningen. 

 

e. Opfølgning på forslag til Veterancenter om kommunetræf v/Niels 

Niels har spurgt Anne Jeremiassen fra Veterancentret om at organisere et kommunetræf, evt. i 

tilknytning til et kommende møde i Frivillig Veteranforum. Niels rykker for svar. Måske kan mø-

det begrænses til at BVF møder de fem kommuner i det nordlige København, der er gået sam-

men om et regionalt Veteranråd. Niels følger op. 

 

4) Hjemmeside, input til sidens opbygning og indhold v/Niels 

Niels orienterede om sine kontakter med Peer Vestergaard og har aftalt snarest at sende et input 

til opbygning af en hjemmeside. Vi foreslår en side, hvor der er generel orientering om BVF, med 

en oversigt over medlemsorganisationerne. Endvidere skal det være muligt at kunne downloade 

referater fra BVF’s ledelsesmøder samt aktivitetskalender. Der bør også være fotos, hvilket vil blive 

undersøgt. 

 

5) Repræsentantskabsmøde Onsdag 15. marts 2017, program mv. 

Niels spørger borgmesteren om at deltage. Fokus på hvad vi kan gøre i forhold til veteraners børn 

og pårørende, gerne med deltagelse af BRK sagsbehandlere og en repræsentant fra Familieplejen. 

Målet er bl.a. at vore medlemsorganisationer samarbejder og koordinerer aktiviteter. Der skulle 

også være udgivet en 7-8 minutters film, der kunne vises. Niels undersøger. Mødet afholdes på 

KFUM’s Soldaterhjem. 

 

6) møde med BRK sagsbehandlere 

Richardt bød velkommen og takkede for fremmødet. Der var enighed om at kurset 5/9-16 var vel-

lykket, med god deltagelse og gode indlæg. BVF har noget viden, der er godt for sagsbehandlerne. 

Der er dog behov for at der kan sættes lidt flere ord på veteranernes situation og oplevelser af 

’systemet’, i stil med hintet om at åbne vinduer og kvinder med kan være et problem for nogle 

veteraner. Sagsbehandlerne har flere forskellige grupper at tage hensyn til, hvorfor det kan være 

svært at tage hensyn. Men forslaget fra kurset om en bisidderfunktion var godt. John oplyste at 

forsvaret gerne bistår med at kunne pege på mulige bisiddere, ligesom de gerne vejleder og koor-

dinerer en sådan funktion. Forudsætningen er dog, at veteranen selv udtrykker ønske herom og 

giver sagsbehandleren fuldmagt til at kontakte andre. Der var enighed om at der bør arbejdes hen 

imod en sådan bisidderfunktion. Kontakt herom skal i givet fald rettes til Kommandanten på Alme-

gårds Kaserne. 

Der er brug for et ’landkort’, som kan oplyse veteraner om sagsbehandlingen i kommunen med 

introduktion for hjælp, og samtidig forklarer hvorfor der kan blive tale om flere forskellige kon-

taktpersoner afhængigt af hvilket center, der er kontakt med. 

 

Forespørgslen fra Familieplejen (pkt. 3d) blev drøftet. Kommunen har ikke en registrering over 

veteraner med børn. Muligheden af at få Veterancentret til at hjælpe med oversigt vurderes ikke 

realistisk på grund af loven om personregistrering. Der skal i givet fald være tale om brug af navne 

og adresser i forskningsøjemed. Samtidig skal vi være opmærksomme på mangler ved en sådan 

registrering på grund af f.eks. ’papbørn’ og andet. Et alternativ kunne være at spørge Veterancen-

tret om at være behjælpeligt med at rundsende informationsmateriale om tilbud til veteraner med 



børn. Ligeledes kan sådanne tilbud måske formidles via ’det gule team’ under Center Børn og Fa-

milie. 

 

Der var enighed om at arbejde videre med et ’landkort’ og etableringen af en bisidderfunktion i 

samarbejde med kasernen. Det vil også blive undersøgt om 1-2 sagsbehandlere kan deltage i BVF 

Repræsentantskabsmødet 15/3 2017, samt at drøfte videre konkrete aktiviteter målrettet vetera-

ners børn. Der vil også blive aftalt et nyt møde, når vi kommer i det nye år. 

 

7) Dato for næste BVF ledelsesmøde 

Mandag 23. januar 2017 kl. 10.00 – 11.30 på Ullasvej 23, Rønne. Forhåndsafbud fra Steen grundet 

udlandsrejse. 

 

8) Eventuelt: - 

 

 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 


