
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af BVF ledelsesmødet 22. juni 2017. 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

 

2. Siden sidst 

a. Møde i Frivilligt Veteranforum 3. maj 2017, jf. udsendt mail fra Richardt 

Richardt orienterede. Der strammes op i forhold til medlemmer med krav om at fremsen-

de vedtægter, referater af møder og regnskab. Richardt har fremsendt for BVF.  

Regionale veteranfora er under dannelse, aktuelt i det sønder- og nordjyske.  

Veterancentret har tilbudt kurser med uddannelse af frivillige i hhv. Jylland og på Sjæl-

land. Richardt kontakter Jette Albinus om muligheden for at holde et tilsvarende kursus 

på Bornholm, som drøftet på BVF’s repræsentantskabsmøde. Vi har allerede noteret os 5-

6 bornholmske kursister og det forventes ikke at være noget problem at samle 15-20 kur-

sister. Richardt forhører sig om evt. krav til mindste deltagerantal, og aftaler datoer. 

Herefter rundsender Niels til alle BVF medlemsorganisationer, og indleder de praktiske 

forberedelser. 

Niels sørger for at der på BVF hjemmesiden kommer et link til Frivilligt Veteranforum. 

 

b. Hjemmesiden / nyt fra medlemsorganisationerne 

Der er nyt fra Danmarks Veteraner: NATO-Dagen 4. april, samt fra Folk & Sikkerhed: Krise- 

og konfliktspil 21. april. Muligheden for at lægge fotos på siden vil blive forbedret efter af-

tale med webmasteren. Vigtigt at alle medlemsorganisationer gøres opmærksom på denne 

mulighed for omtale. 

 

c. Aktivitetskalender 

Richardt har rundsendt en mail med opfordring til at indsende oplysning om planlagte ak-

tiviteter, med frist 21. juni. Der var problemer med flere af mailadresserne, så Niels tjek-

ker og rundsender på ny opfordringen, med ny frist. 

 

d. Veterancafé, opfølgning på henvendelse fra Bornholms Landbrug 

Richardt har været i kontakt med Bornholms Landbrug ved Thomas Bay Jensen. De arbej-

der på at finde et landbrug med plads til at etablere en café og evt. overnatningsmulighe-

der for veteraner. Det er uklart om bygninger kan stilles gratis til rådighed eller vil fordre 

et (mindre) lejebeløb. BVF’s rolle er at facilitere den videre proces og herunder som det 



første indkalde til et møde for interesserede medlemsorganisationer hos Bornholms 

Landbrug, med orientering om sagen. Fundraiser Kirsten Juni foreslås også til at deltage, 

jf. hendes engagement i forhold til Familieplejens projekt for veteranbørn. 

Det er vigtigt at dette caféprojekt bliver forankret i en konkret organisation, at der er styr 

på ejer-/lejerforhold (kontrakt) og klarhed over dagsorden, reglement, driftsforhold inkl. 

økonomi mv. Her og nu afventer vi tilbagemelding fra Thomas Bay Jensen. 

 

e. Familieplejen, projekt for veteranbørn 

Niels orienterede om at der jævnligt fra BRK’s fundraisere sendes forslag til Familieplejen 

og Kirsten Juni om private fonde, der kan ansøges. Der er indtil nu søgt tilskud hos mindst 

15 fonde og pt. modtaget næsten en halv million kr. tilsammen fra fire af fondene. 

 

f. En mere målrettet erhvervsindsats, kontakt med Interforce 

Richardt er på vegne af Soldat for Danmark i kontakt med Kenn Kjellberg fra Interforce. Et 

nyt møde er ved at blive aftalt som opfølgning, herunder med mere fokus på den prakti-

ske del.  BVF’s medlemsorganisationer vil herefter blive orienteret og med mulighed for at 

blive inddraget i den videre proces. 

 

3. Budget og driftsmidler 

Drøftelse af vedhæftet udkast om fast driftsstøtte, og om den videre proces v/Niels 

Udkast tiltrådt, dog med ansøgning om et årligt driftstilskud på 35.000 kr. mod det foreslåede 

30.000 kr. Størstedelen af driftsstøtten vedrører sekretariatsfunktionen, og en mindre del mø-

der og rejser. Niels formidler endeligt oplæg til direktion og til kommunalbestyrelsens to re-

præsentanter i BVF, Betina Haagensen og Jesper Lindstrøm Larsen. 

 

4. Næste BVF fællesmøde, tirsdag den 5. september – i forbindelse med Flagdagen 

Jf. BVF’s vedtægter, § 7: Møder afholdes efter behov, dog således at det tilstræbes årligt at af-

holde et BVF møde i tilknytning til den årlige flagdag 5. september. På sidste ledelsesmøde blev 

det foreslået at holde møderne på skift i medlemsorganisationerne. 

Richardt kontakter Søren Dahlberg-Pedersen fra Politiet omkring paraden, om tidsramme og 

BVF’s rolle i formidlingen af information til diverse organisationer. 

Niels kontakter BRK’s sagsbehandlernetværk med forslag om igen i år at afholde et kursus, nu 

med fokus på mulighederne i en funktion som (kommunal) veterankoordinator, med inspirati-

on fra Sønderjylland. 

Steen kontakter Beredskabsstyrelsen om at være vært for et BVF møde om aftenen fra kl. 

19.30, herunder med oplæg fra Sønderjylland og fra Veterancentret v/projektleder Anne 

Hartmann-Madsen, der har ansvaret for den aktuelle uddannelse af frivillige. 

 

5. Næste møde 

Onsdag 21. august 2017, kl. 9-10.30, mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne 

 

6. Eventuelt: - 

Referent: Niels Chresten Andersen 


