
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af BVF ledelsesmødet 6. marts 2018 på Ullasvej 23, Rønne. 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

2. Protokol af BVF mødet 23. januar 20189, godkendelse: Godkendt 

 

3. Repræsentantskabsmødet 15. marts 2018 

a. Gæstetalere: Anne Seehausen Hansen og Jannik Taanum Andersen deltager fra Veteran-

centret. De ankommer med fly kl. 18.00 og returnerer med fly kl. 21.00. Richardt sørger 

for transport fra og til lufthavn. Konsulent Christian Jensen ankommer også kl. 18.00 og 

overnatter på Det Lille Hotel i Rønne, og tager så taxi retur tidligt fredag morgen, hvor 

han skal med flyet kl. 6.00. Steen afhenter ham i lufthavnen og sørger for at han checker 

ind på hotellet inden mødet kl. 19.00. 

b. Dirigent: Forslag drøftet. John spørger Torben. Alternativt spørger Niels Søren (politiet) 

c. Valg af formand: Richardt er villig til genvalg. 

d. Indkomne forslag: Danmarks Veteraner har foreslået drøftelse af den nye persondatalovs 

betydning for BVF. Niels forbereder orientering herom som grundlag for drøftelse. 

e. Påmindelser: Aktivitetskalenderen, frivilligkurset 4-6. maj og veteranfestivalen 25-26. maj 

 

4. Siden sidst 

a. Projekt Fitness for alle, henvendelse fra Danmarks Veteraner og Viking Atletik. Vi formid-

ler det til medlemsorganisationerne. 

b. Den kommunale veterankoordinator, status v/Niels: Der er ved at blive indgået aftaler 

med besøg på Veterancenter, hos erfarne kommunale veterankoordinatorer, Familieple-

jen, Jobcentret m.fl. som led i opstarten af den nye funktion. 

John foreslog at det blev gjort nemt på internettet at søge efter den kommunale veteran-

koordinator på Bornholm, herunder på Bornholms Regionskommunes egen hjemmeside. 

Endvidere bør funktionen indgå i Bornholms Tidendes ugentlige ’Værd at vide’. 

c. Andet: Richardt orienterede fra et møde 5/3-18 hos Familieplejen om deres ’Veteran-

Kids’ projekt. MF Peter Juel-Jensen har sagt ja til at være protektor. 

Der er indbudt til konferencen ”Den ressourcestærke veteran” i Vingsted-centret den 25. 

april 2018. Richardt deltager. Konferencen finder sted dagen efter mødet i Frivilligt Vete-

ran Forum den 24. april, hvor Richardt også deltager. 



d. Frivillig Forum Bornholm (FFB) har henvendt med opfordring til BVF om at blive medlem. 

FFB er en paraplyorganisation, der har til formål at gøre det nemmere at være frivillig på 

Bornholm og nemmere at rekruttere frivillige. Udgangspunktet er en fælles frivilligheds-

politik, som hidtil 20 foreninger og organisationer har tilsluttet – herunder DGI, Ældresa-

gen, borgerforeningerne m.fl. Medlemskab er gratis. Det blev besluttet at BVF søger med-

lemskab i FFB. 

 

5. Næste møde 

Tirsdag 19. juni 2018 kl. 9-11i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne 

 

6. Eventuelt: - 

 

 

Referat v/Niels 


