
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

Af BVF ledelsesmødet 24. oktober 2017 på Ullasvej 23, Rønne. 

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med nyt pkt. 7: Henvendelse fra Soldat for Danmark. Øvrige punkter rykkes. 

 

2. Protokol af BVF mødet 5. september 2017, godkendelse og underskrivelse 

Godkendt og underskrevet. 

 

3. Siden sidst 

a. Møde med BRK’s sagsbehandlernetværk 5/9 kl. 13-15 i Kulturhuset, Østergade 54, Rønne. 

Godt møde med 9 sagsbehandlere fra forskellige af kommunens centre. Fokus på 

• Soldaterlegatet, der yder støtte til bl.a. rehabilitering af tidligere udsendte 

• Funktionen som kommunal veterankoordinator med udgangspunkt i erfaringer fra 

Sønderborg kommune. Der er brug for en bisidder-oversigt til sagsbehandlerne.  An-

dre mulige opgaver til en veterankoordinator: bindeled til den enkelte veteran i for-

hold til kommunen og de forskellige centre/sagsbehandlere, bistå med ansøgninger til 

Soldaterlegatet o.a., bistå jobcentret i kontakten til Interforce og andre aktører på ar-

bejdsmarkedet, bistå ved flagdags-arrangementet og BVF. 

b. BVF møde 5/9 hos Beredskabsstyrelsen, evaluering 

Godt møde med 16 fremmødte, fra 7 af BVF’s 12 medlemsorganisationer. 

Fokus på Soldaterlegatet, VETC’s tilbud til uddannelse af frivillige og drøftelse af forslag til 

en kommunal veterankoordinator. 

c. Viden om Veteraner 2017, Horsens 10/10-18 – Steen orienterede. 

180 deltagere til dette årligt tilbagevendende arrangement. Mange deltagere fra kommu-

ner. Gruppedrøftelser, hvor Steen deltog i gruppen om ’Behandlinger’. Der kom bl.a. be-

mærkninger til VETC’s tilbud om uddannelse af frivillige: alt for lang tid på 6 måneder mel-

lem de to kurser, vigtigt at have pårørende-aspektet med, samt koblingen til både offent-

lige myndigheder og politikere. Mange kommuner mangler viden om PTSD. 

Steen har haft kontakt med Kuno Becker-Rasmussen fra Konsulentfirmaet Christian Jen-

sen, der meget gerne vil komme til Bornholm og holde et oplæg, hvor BVF alene afholder 

udgiften til transport. 

d. Frivilligt Veteranforum, indkaldelse til 7/11 2017 – Richardt deltager 



e. Aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Niels efterlyser input/opdateringer til kalenderen. 

f. Andet: Richardt orienterede om kontakt til Familieplejen, der nu har samlet mere end 1 

mio. kr., men ønsker at samle langt mere til projektet med etablering af en klub for vete-

ranbørn. Leder af kommunens dagtilbud, Ann Rubæk-Nielsen har spurgt BVF om at sætte 

fokus på børn af tidligere udsendte/veteraner. 

Enighed om at BVF på et tidspunkt bør tage initiativ til et møde med Familieplejen, Børn 

& Familiecentret i kommunen og andre nøglepersoner, hvor der orienteres om projektet. 

 

4. Repræsentantskabsmødet 2018 

Torsdag den 15. marts kl. 19-22. Niels kontakter politiet om at være vært for mødet. 

Gæstetaler: den nye VETC-chef Susanne Lund. Richardt kontakter. 

 

5. Uddannelse til frivillige på veteranområdet 

Opfølgning af BVF mødet 5/9 og efterfølgende kontakter. To weekendkurser med max. 3 må-

neders mellemrum, skræddersyet til bornholmske forhold, inddragelse af regionskommunen, 

samt huske at indtænke familie og bagland. 

Richardt kontakter Anne Hartmann, VETC, for at aftale nærmere. Forslag om at kursus holdes 

på Bornholm i henholdsvis marts og maj 2018. 

 

6. Veterankoordinator på Bornholm 

Opfølgning af BVF møder 5/9 og input fra BVF’s medlemsorganisationer, herunder på grundlag 

af forslag fra Danmarks Veteraner, rundsendt 8/9-17 til alle BVF’s medlemsorganisationer. 

Der er modtaget et enkelt input, fra chefer og enheder på Kasernen. Her opfordres der til at få 

undersøgt om der reelt er et behov. Dernæst er det vigtigt, at en veterankoordinator har detal-

jeret kendskab til, og gerne være ansat ved, den kommunale forvaltning. Vedkommende bør 

godkendes af BVF’s bestyrelse, således at det undgås at der sker en politisk udpegning. 

Bornholms Regionskommune har haft forslaget fremme under budgetforhandlingerne i au-

gust-september, og der arbejdes på at frigøre timer i Sekretariatet til en styrket koordination 

af kommunens veteranindsats. I første omgang lægges der op til at frigøre 100-150 timer år-

ligt, udover de timer der allerede bruges til at betjene BVF.  

Det understreges i kommunens oplæg, at en veterankoordinator ikke erstatter den eksisteren-

de sagsbehandling eller tilbud i kommunen, men supplerer denne ved at være den gennemgå-

ende kontakt for kommunen til den enkelte veteran, der er i behandling eller under udslus-

ning. En veterankoordinator kan styrke sagsbehandlingen gennem øget kendskab til bisiddere/ 

mentorer for veteraner, være bindeled til BVF og veterancentret, yde hjælp til ansøgninger om 

støtte til veteraners rehabilitering, bistå ved opgaver i forbindelse med den årlige Flagdag og 

andre relevante opgaver. 

 

På baggrund af ovennævnte mener BVF’s ledelse, at funktionen som kommunal veterankoor-

dinator skal være en First Stop funktion, knudepunktet mellem tidligere udsendte/veteraner, 

pårørende og kommunen. Derfor er det vigtigt at fremtidige hjemkomne hold fra udenlandske 

missioner præsenteres for den kommunale veterankoordinator. 



Veterankoordinatoren skal være den primære kontaktperson for kommunen, til bisiddere for 

veteraner, pårørende, kommunale sagsbehandlere, BVF, VETC, Soldatetlegatet og andre aktø-

rer indenfor veteran-området. 

Veterankoordinatoren kan endvidere knyttes til opgaver i forbindelse med BVF, den årlige 

Flagdag, ansøgninger til Soldaterlegatet mv. 

Niels sammenskriver et konkret forslag til funktionsbeskrivelse for en kommunal veterankoor-

dinator. 

 

7. Henvendelse fra Soldat for Danmark 

Soldat for Danmark ønsker at Soldat- og veteranfestivalen fremover gennemføres i samarbejde 

med de øvrige BVF medlemsorganisationer. Næste Festival er planlagt afholdt i sidste weekend 

i maj 2018. Et møde for interesserede organisationer m.fl. afholdes i begyndelsen af 2018. 

BVF’s ledelse bakker op om forslaget. Niels kontakter Kim Bjelstrand med henblik på udfærdi-

gelse af en skrivelse til BVF’s medlemmer, hvor der opfordres til at sende input og til at bakke 

op om festivalen som et fælles arrangement. 

 

8. Næste møde 

Aftales ved medlemsmødet 11/12 2017. 

 

9. Eventuelt: - 

 

Referat v/Niels 


