
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 

Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af ledelsesmøde 23. januar 2017, på Ullasvej 23, Rønne. 

 

Til stede: Richardt Sølvertorp, John Walther og Niels Chresten Andersen (referent) 

Fraværende med afbud: Steen Finne Jensen 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

 

2. Godkendelse af referat for sidste ledelsesmøde 13. december 2016: Godkendt 

 

3. Siden sidst: 

a. Veteranbørn: Møde 4/1-17 med Majbritt Tønnesen, Kapital4you 

NCA orienterede om mødet. Der arbejdes på et 3-5 årigt projekt i regi af Familieplejen, der 

ønsker at knytte BVF til et familieforum, ligesom der ønskes tæt samspil med BRK’s center for 

Børn og Familie. Nyt møde aftalt til 23. februar og primo marts forventes et mere konkret pro-

jektoplæg klar, herunder til information af BVF og BRK. Det passer godt forud for BVF repræ-

sentantskabsmødet 15. marts. 

 

b. Hjemmeside jf. input fremsendt 15/12-16 

NCA har sendt oplæg til Peer Vestergaard. BVF’s ledelse besluttede at spørge PV om at kon-

centrere sig om at udarbejde et nyt BVF-logo samt at være behjælpelig med fotos til den nye 

hjemmeside.  

JW kontakter PV om logo, der ønskes med Dannebrog som baggrund i form som Bornholm, og 

med håndslag, hvor den ene arm er i uniform og den anden i civil. 

NCA aftaler nærmere med BRK’s webmaster om at få en hjemmeside op at stå jf. det oplæg, 

der er fremsendt til PV. Vigtigt at huske tilføjelsen til Bornholms Veteran Forum (BVF): Forum 

for tidligere udsendte 

 

c. Kontakter til Veterancentret omkring regeringens nye 25 mio. kr.’s pulje, kommunetræf 

og film til repræsentantskabsmødet 

NCA orienterede fra sin kontakt til Veterancentret. Anne Jeremiassen er ikke længere ansat, 

hvilket forklarer den manglende respons på vore mails. Indtil ny ansættes kan vi kontakte Rik-

ke Jannerup. 

De 25 mio. kr. ekstra via finansloven er alle øremærket og der er ikke muligheder for at søge 

støtte til BVF aktiviteter. Ligeledes er Veterancentret heller ikke indstillet på at organisere et 

kommunetræf for lokale veteranfora/-råd, som vi har forespurgt om. Omkring film om vete-

raners børn og pårørende henviser de til Familienetværket. 



JW undersøger nærmere med sine kontakter i Familienetværket omkring hvilken film, der vil 

kunne bruges til vores repræsentantskabsmøde. 

 

d. Andet:  

JW orienterede fra udsendelsesparaden 14. januar i Slagelse for nyt hold til Kabul. De afrejser 

30. januar. 

 

4. Økonomi, status 

NCA oplyste at der er anvendt 3.067,80 kr. af de 4.000 kr. BVF er bevilget i 2016 fra kommu-

nens § 18-pulje til frivilligt socialt arbejde. De resterende ca. 1.000 kr. kan ikke overføres til 

2017. 

NCA klargør regnskabet til revision (Revisor: Lars Lund) og sørger samtidig for at lave udkast til 

budget for 2017, der rundsendes til godkendelse af BVF’s ledelse. 

 

5. Repræsentantskabsmødet onsdag 15. marts 2017 

a. Invitation af borgmester: Winni Grosbøll er til det årlige KL-topmøde i Aalborg og har derfor 

ikke mulighed for at deltage. RS kontakter oberst Jette Albinus, Veterancentret. 

b. Emne: Veteraners børn og pårørende, filmforevisning + deltagelse af BRK sagsbehandlere 

og repræsentanter for Familieplejen. RS indbyder Linette fra Familieplejen og NCA indby-

der Majbritt Tønnesen til deltagelse, samt 1-2 repræsentanter fra BRK Center for Børn & 

Familie 

c. Valg af ordstyrer, kandidater til BVF ledelse og andre formalia jf. vedtægter 

Klares pr. mail. Tilmeldingsfrist sættes til 8. marts 2017 

 

6. Næste BVF ledelsesmøde: Aftales i forlængelse af repræsentantskabsmødet 15/3. 

 

7. Eventuelt:  

NCA indkalder med dette referat aktiviteter til en vores aktivitetskalender, der vil blive lagt på 

den nye hjemmeside. Deadline: 10. februar og RS opsætter aktivitetskalender som før. 

 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 


