
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af ledelsesmøde 29. marts 2017 på Ullasvej 23, Rønne. 

Til stede: Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen og Niels Chresten Andersen 

Afbud fra John Walther 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Repræsentantskabsmødet 15. marts 2017 

a. Evaluering og godkendelse af protokol, der herefter udsendes til alle medlemsorganisati-

oner og lægges på hjemmesiden 

Gode møderammer, forplejning og et godt fremmøde. Næste gang bør vi lade vore gæ-

ster komme til først. Jette Albinus gjorde det fantastisk godt og havde god kontakt med 

de fremmødte. Det var en god anledning til at synliggøre os overfor Veterancentret. 

Fremover kunne vi overveje at lægge repræsentantskabsmøderne på skift i medlemsor-

ganisationerne, hvor det nu måtte være muligt. Sidst var det kasernen, nu KFUM’s Solda-

terhjem og de næste gange kunne det være beredskabet, brandstationen, forsvarsbrød-

rene og hvor der måtte være plads til det. 

 

b. Opsamling 

i. En mere målrettet erhvervsindsats i forhold til veteraner 

Richardt tager kontakt med Interforce, herunder med forslag om et fællesmøde mel-

lem BVF ledelsen og et par repræsentanter for henholdsvis Interforce og Jobcentret. 

Formål: At drøfte hvad der i dag gøres for veteraner og soldater, der ønsker at skifte 

til andet erhverv, samt hvordan vi kan blive endnu bedre til at udnytte deres kompe-

tencer og sikre et hurtigt skift til de dele i erhvervet, der mangler kvalificeret arbejds-

kraft. 

 

ii. Referater af BVF ledelsens møder 

Referater af samtlige BVF’s ledelsesmøder er lagt på hjemmesiden, der har fået en 

nemmere adresse: www.brk.dk/bvf 

 

iii. Budget og finansiering 2017, oplæg 

Der er brug for et fast driftstilskud. Niels udarbejder et oplæg til de kommende bud-

getforhandlinger i kommunen, afstemmer det med ledelse, Betina og Jesper. Hertil til 

BVF ledelsen for en endelig behandling, inden oplægget sendes til Betina og Jesper 

mhp til de kommende budgetforhandlinger. 

 



iv. Veterankoordinator, drøftelse af videre proces 

Der er brug for at afklare om der er tale om en funktion internt i kommunen, eller en 

ekstern funktion med god kontakt til kommunen. 

Richardt spørger Jette Albinus om Veterancentrets sparring, herunder eksempler på 

andre kommuners veterankoordinatorer og gode/dårlige erfaringer hermed. 

Dernæst drøftes sagen med repræsentanter for kommunens sagsbehandlere, og an-

ledningen kan med fordel benyttes til at indbyde den nye kommunaldirektør Peter 

Loft til en kort introduktion af BVF. 

På baggrund af disse to første faser udarbejdes et konkret oplæg, der drøftes med 

Betina og Jesper, inden det sendes videre til behandling i BRK. 

 

Bisidderfunktionen for veteraner, der blev omtalt på repræsentantskabsmødet, skal 

vi have helt på plads. Vi forestiller os et korps på 10-15 personer, gerne også med Be-

redskabsstyrelsen og Politiet repræsenteret. 

Steen kontakter Beredskabsstyrelsen. Richardt kontakter politiet, og arbejder videre 

med sagen. Når en liste over personer er på plads, aftales kursus med Veterancen-

tret, hvilket formodentlig kan gennemføres i løbet af efteråret 2017. 

 

3. Hjemmesiden, status 

Niels orienterede og viste. 

 

4. Aktivitetskalender 

Richardt sender mail til medlemsorganisationerne med opfordring til at indsende deres aktivi-

teter: mødeoverskrift, tid, sted, arrangør, evt. tilmeldingsfrist og evt. gebyr. 

Herefter sørger Niels for sammen med kommunens webmaster at indføje en aktivitetskalender 

som facilitet på hjemmesiden. 

 

5. Klub Veteran Kids Bornholm, opfølgning på Familieplejens projekt 

Godt besøg af Jette Albinus hos Familieplejen dagen efter repræsentantskabsmødet. Veteran-

centret vil især kunne bidrage med viden. Fundraisingen fornemmes at køre godt, og vi har bi-

draget med flere forslag til fonde, der kan søges. 

 

6. Næste møde 

Torsdag 22. juni 2017 kl. 9-10.30. Niels indkalder. 

7. Eventuelt 

Richardt deltager 4/4-17 i Danmarks Veteraners højtideligholdelse af NATO-dagen. 

 

Richardt deltager 2-3/5 i det næste møde i det nationale Frivilligt Veteranforum, der foregår i 

Aalborg. John Walther spørges også om at deltage. Niels bistår med flybilletter. 

 

Steen orienterede om en henvendelse fra Bornholms Landbrug om en ejendom, der måske kan 

egne sig til veteraner. Vi afventer nærmere og kan evt. indbyde til et møde herom med vore 

medlemsorganisationer. 

Richardt orienterede om et godt samarbejde med BRK i forberedelserne til næste Veteranfe-

stival. 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 


