
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af BVF ledelsesmødet 21. august 2017. Afbud fra Steen Finne J. 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

 

2. Flagdagen 5. september 2017 

a. Møde med BRK’s sagsbehandlernetværk, status 

Er indkaldt til kl. 13-15 i mødesal, Kulturhuset, Østergade 54, Rønne. 

Online orientering ved kommunal veterankoordinator Kim Andersen, Sønderborg. 

Orientering om Soldaterlegatet v/sekretariatschef Thore Clausen 

Forventning om 20-25 deltagere 

b. Parade – ny tovholder: Karsten Haslund, politiet 

Richardt rundsender modtaget program.  John er ansvarlig for paraden, med start kl. 

16.45. Bornholmergarden medvirker som tidligere, og samme sted som før (mindesmær-

ket på Munch Petersens Vej). 

c. BVF møde fra kl. 19.30 

Beredskabsstyrelsen, Rønnevej 1-3, Allinge, er vært for mødet inkl. kaffe mv. 

Richardt har tilsagn fra Veterancentret om to medarbejdere til at komme og orientere om 

ny uddannelse til frivillige på veteranområdet. Richardt følger op på kontakten og videre-

sender navne. Herudover orientering fra dagens møde med BRK’s sagsbehandlere og 

drøftelse af veterankoordinator-stilling mm. 

Niels indkalder så snart navne er modtaget fra Richardt. 

 

3. Siden sidst 

a. BRK’s budget 2018+, status for BVF’s anmodning om årlig driftsbevilling 

Niels orienterede om at anmodning behandles i de enkelte partigrupper og forventes at 

indgå i kommunalbestyrelsens budgetseminar 3-4. september. Endvidere har Danmarks 

Veteraner fremsendt forslag til oprettelse af en stilling/funktion somveterankoordinator. 

b. Familieplejen, status: 

BVF-sekretariatet bistår fortsat med forslag til fonde og Familieplejen har modtaget op 

omkring 0,5 mio. kr., heraf 250.000 kr. fra Soldaterlegatet. 

c. Kurser for frivillige. Se pkt. 2c. 

d. Veterancafé – vi afventer tilbagemelding fra Bornholms Landbrug. 



e. En mere målrettet indsats – vi afventer ultimo september oplæg til en plan fra Interforce 

og Soldat for Danmark. Sættes på dagsordenen til næste ledelsesmøde og til overvejelse 

som tema til næste BVF Repræsentantskabsmøde. 

f. Indbydelse til KFUM Soldatermissions årsmøde, til gudstjenesten lørdag 23/9 kl. 9.30. Ri-

chardt deltager for BVF. 

g. Almegårds Kasernes 70 års jubilæum, deltagelse i markeringen 29/9-17. Richardt deltager 

for BVF. 

h. Forslag fra sagsbehandler: Møde om børn af veteraner/tidligere udsendte. 

BVF tager gerne initiativ til et møde om dette emne, hvortil også bør indbydes Familieple-

jen for at orientere om deres projektplaner med en klub for veteranbørn. BVF’s med-

lemsorganisationer kunne også indbydes til møde. Richardt kontakter Familieplejen. 

i. DIF Soldaterprojekt har kontaktet BVF med ønske om et tættere samarbejde med BVF og 

kommunen. Projektet hjælper veteraner/tidligere udsendte med fysiske eller psykiske 

skader til reintegration og resocialisering gennem idræt, fysisk aktivitet og sociale relatio-

ner. Der er bl.a. et tæt samarbejde med Veterancentret og flere behandlingstilbud samt 

Forsvarets Para-idrætsprojekt. 

BVF er bekendt med at Soldat for Danmark allerede er i kontakt med Viking om et moti-

onsløb, ligesom Viking allerede i år har knyttet et børneløb til Soldater- og Veteranfestiva-

len her i august. 

BVF tager gerne initiativ til et møde med DIF Soldaterprojekt, BVF’s medlemsorganisatio-

ner og sagsbehandlere fra kommunen. Niels følger op i forhold til projektet og om muligt 

kan mødet evt. planlægges i tilknytning til et BVF ledelsesmøde i december. 

 

4. Næste møde 

Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 9-10.30 i mødelokale F, Ullasvej 23, Rønne 

 

5. Eventuelt: - 

Referent: Niels Chresten Andersen 


