
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 

Forum for tidligere udsendte  

P R O T O K O L 
 

Af BVF’s repræsentantskabsmøde onsdag den 15. marts 2017 på KFUM’s Soldaterhjem, Alme-

gårdsvej 3B, Rønne 

Formanden Richardt Sølvertorp bød velkommen, herunder til de indbudte gæster fra Veterancen-

tret og Familieplejen. Inden selve mødet deltog de fremmødte i aftensangen på Soldaterhjemmet. 

 

1. Valg af dirigent 

Kim Bjelstrand blev valgt. Han konstaterede at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt, 

herunder også udsendelse af dagsorden og regnskab. Endvidere konstaterede han at der var 

14 stemmeberettigede til stede. 

 

2. Formandsberetning, ved Richardt Sølvertorp 

Richardt Sølvertorp ridsede indledningsvis op optakten til etableringen af BVF sidste år. Der er 

nu 12 medlemsorganisationer. BVF henvender sig til alle veteraner. 

Af aktiviteter nævnte formanden et møde med 30-35 af kommunens sagsbehandlere i forbin-

delse med flagdagen 5/9 2016. Et møde der har indledt en tæt kontakt til sagsbehandlerne. På 

mødet deltog to medarbejdere fra Veterancentret og Rasmus Wordolff fra Danmarks Vetera-

ner havde et godt oplæg – et wake-up call. 

Der har været kontakt til Familieplejen, der nu er på vej med et projekt rettet mod veteran-

børn og familier. BVF er blevet medlem af det landsdækkende Frivilligt Veteranforum og sam-

men med næstformand Steen Finne har formanden deltaget i et af møderne. Det var både en 

god og dårlig oplevelse. 

Der er et godt samarbejde med kommunen, og det har været vigtigt at skabe sammenhæng i 

medlemsorganisationernes aktiviteter rettet mod veteraner. Det gælder café, festival, minde-

sten og flagdag. 

Med den nye hjemmeside arbejdes der nu sammen med kommunen på øget synlighed. Det er 

vigtigt at omverdenen forstår vigtigheden af at vi tager os af vore veteraner og giver dem an-

erkendelse. 

BVF’s ledelse har haft 6 møder siden det stiftende repræsentantskabsmøde i marts 2016. 

Formanden har i forskelligt regi haft kontakt med Interforce Bornholm og flere af øens virk-

somheder. Der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Måske kunne vi fastholde soldater på 

Bornholm, ved at tilbyde dem omskoling. 



Fremtiden byder bl.a. på forberedelser af flagdagen 5/9, synliggørelse af hjemmesiden og for-

manden opfordrede til at indsende planlagte aktiviteter, der kan lægges på hjemmesiden og 

opfordrede ligeledes til at bakke disse aktiviteter op. 

* * * 

Flere kommenterede forslaget om en mere erhvervsrettet indsats for veteraner, herunder en 

opfordring til at lægge pres på staten for en mere målrettet indsats. 

Der blev spurgt til referater af BVF ledelsens møder. Referatet af BVF mødet 5/9 er rundsendt 

og lagt på hjemmesiden. 

Helge Skjold Hansen fra Danmarks Veteraner orienterede om at forberedelserne til næste 

flagdag allerede var ved at være på plads, for arrangementet ved mindestenen.  

 

Dirigenten konstaterede at formandsberetningen var godkendt. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab (vedhæftet) og budget 

Niels Chresten Andersen fra BVF’s sekretariat gennemgik regnskabet, der blev godkendt. 

Budgettet er på 0 kr., da en bevilling fra den såkaldte 18 % pulje på 4.000 kr. alene kunne an-

vendes frem til udgangen af 2016. 

Bornholms Regionskommune stiller i henhold til vedtægterne sekretariatsbetjening til rådig-

hed og det omfattede i 2016 i alt 83,5 timer. 

Martin Sten Jørgensen fra Forsvarsbrødrene blev foreslået at kapitalisere kommunens sekreta-

riatsstøtte fremadrettet. Det blev bakket op af flere. 

Betina Haagensen, kommunalbestyrelsens repræsentant i BVF, udtalte vilje til at drøfte mulig-

heden for at få BVF på kommunens budget. 

Niels Chresten Andersen nævnte at det ikke var noget problem at kapitalisere lønomkostnin-

gerne for sekretariatsfunktionen. Muligheder for tilskud fra Folkeoplysningspuljen er under-

søgt, og har vist sig ikke at være til stede. En mulighed var i lighed med Frivillig Forum Born-

holm at opnå et fast driftstilskud, herunder til dækning af sekretariatsfunktion. 

Det blev besluttet at BVF’s ledelse arbejder videre med sagen, herunder forbereder et oplæg 

til Betina Haagensen, der vil tage det med i de kommende budgetforhandlinger. 

 

4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget) 

 

5. Forslag til vedtægtsændringer (vedhæftet) 

Niels Chresten Andersen orienterede om baggrunden for de foreslåede vedtægtsændringer. 

De har til formål at godkende den aktuelle situation, hvorefter sekretariatet fungerer som kas-

serer og hvor bogføringen sker i kommunalt regi. Begrundelsen er de begrænsede midler, der 

har været til rådighed – herunder aktuelt med 0 kr. CVR registrering og oprettelse af bankkon-

to har ikke været forsvarligt i forhold til ressourcer og ingen kassebeholdning. 

Forslagene til vedtægtsændringer lægger op til at repræsentantskabet kan beslutte sig til CVR 

registrering og oprettelse af en bankkonto, når der vurderes at være et passende grundlag her-

for. 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt. 

 



6. Valg af næstformand og yderligere et medlem af BVF’s ledelse 

Steen Finne Jensen og John Walther blev genvalgt med akklamation. 

 

7. Valg af revisor 

Lars Lund blev genvalgt med akklamation 

 

8. Eventuelt 

Helge Skjold Hansen understregede at det ikke bør være muligt at tage copyright på fotos, an-

dre har taget. 

Lars Lund oplyste at KFUM’s Soldatermission har årsmøde på Bornholm 23-25/9 2017 og op-

fordrede i den forbindelse til at få så mange faner med fra bornholmske organisationer. Yderli-

gere oplysning sendes ud til alle via BVF’s sekretariat. 

Steen Finne Jensen oplyste at Folk & Sikkerhed den 22/3 2017 har et arrangement med fokus 

på de 13 trusler for Danmark, samt et arrangement den 21/4 2017 om den alternative for-

svarsrapport og et spil om ’Østersøens sikkerhed’. Yderligere orientering vil blive rundsendt via 

BVF sekretariatet. 

Rasmus Wordolff opfordrede til at kommunen får sig en veterankoordinator i lighed med man-

ge andre kommuner. Betina Haagensen modtager gerne et ønske herom til at kunne formidle 

til kommunalbestyrelsen. Jette Albinus fra Veterancentret tilbød sparring omkring forslaget, da 

nogle kommuner har haft lidt dyrekøbte erfaringer med veterankoordinatorer. Lars Lund ud-

trykte at der er et behov for at kunne henvise til et sted i kommunen. Også sagsbehandlere har 

udtrykt et behov for en koordinator. John Walther orienterede om den bisidderfunktion som 

BVF’s ledelse i samarbejde med kommunens sagsbehandlere er ved at oprette. 

 

Richardt Sølvertorp takkede for de mange indlæg og takkede Kim Bjelstrand som dirigent. 

 

Oberst Jette Albinus, Veterancentret, orienterede herefter om Veterancentrets struktur, funktion 

og mange forskellige tilbud til veteraner og netværk. Hun understregede det vigtige i at have loka-

le veteranfora og opfordrede til at rekruttere og uddanne frivillige. Her bistår Veterancentret ger-

ne. Et konkret forslag var at samle f.eks. 20 frivillige til en workshop. 

En stor af Veterancentrets fokus er på de sårbare veteraner med diagnoser, men der er også tilbud 

for den brede del af veteranerne i form af gensynstræf, ’velkommen hjem’, forebyggelse og aktivi-

teter til at udtrykke anerkendelse.  

Udover kurser/uddannelse, netværk med udveksling af viden og erfaringer kan Veterancentret 

støtte med sparring og undervisere. Ønskes et veteranhjem oprettet, er det vigtigt at trække på 

erfaringer andre steder i landet. Oprettelse af caféer bør ske i samarbejde med kommune og loka-

le organisationer. 

 

Leder af Familieplejen på Bornholm, Linette Jørgensen, orienterede om Familieplejen og om det 

aktuelle projekt, der arbejdes med i form af et klubtilbud til veteranbørn og deres forældre. 

Målgruppen er de 8-23 årige og der er tale om et fireårigt projekt, som der aktuelt søges midler til. 

Målet er at et tilbud kan startes op 1/10 2017. 

Referent: Niels Chresten Andersen 


