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  Formandens beretning for 2017. 

 

1. Indledning. 

BVF har nu været på banen i 2 år. Det sidste år har været med mange aktiviteter. Vi har været til møde i 

Frivillig veteran Forum, afholdt informationsseminar med sagsbehandlere i kommunen, udvidet 

samarbejde med Familieplejen, holdt 5. SEP arrangement, lavet aktivitetsoversigt og haft et 

medlemsmøde. På dette møde blev der blandt andet fremlagt, et kursus forløb for frivillige veteran 

hjælpere af Veterancenteret. Der blev også drøftet hvordan vores veterankoordinator skulle se ud, og 

hvad der skulle arbejdes med. Vores hjemmeside er blevet mere tilgængelig og der arbejdes stadig på 

forbedringer.  

Vi har afholdt 7 ledelsesmøder og et større informationsmøde den 5/9 med blandt andet med 

kommunens sagsbehandlere, Veterancenteret I Ringsted og Opklaringsbataljonen ved Jonas Vøg 

Andersen. Steen Finne og undertegnede har deltaget i et møde (14/9) med Frivilligt Veteran Forum. 

Mødet blev afholdt ved Veterancenteret i Ringsted.  

Jeg vil i det efterfølgende kort redegøre for nogle af de aktiviteter BVF har medvirket i eller fået sat 

gang i.  

 

2. Kort redegørelse af BVF aktiviteter. 

Denne periode har primært haft prioritering på, hvordan vores veterankoordinator/kontaktperson 

skulle. Hvordan og hvor skulle han være placeret, og hvilke opgaver skulle man lægge ud med samt 

forbindelsen til kasernen, Veterancenteret m.v. 

I samarbejde med vores medlemmer og BRK er det blevet til, at BVF sekretær Niels Chresten Andersen 

er blevet frigjort fra andre opgaver og dermed kan servicere Veteraner og opgaver omkring hele 

veteranområdet. Der er foreløbig afsat 200 timer. Denne ordning må siges at være meget fin, og der er 

ingen tvivl om, at det vil gavne udviklingen og arbejdet på veteranområdet.  

Sideløbende med dette arbejdes der stadig på at samle en flok bisiddere på Almegaards Kaserne 

således, at den enkelt kan finde den person hun/han ønsker der skal støtte eller hjælpe videre. 

Forventelig vil dette falde på plads i første halvdel af 2018. 



Vores koordinationsmøde 5/9 med sagsbehandlere, medlemmer og gæst Thore Clausen fra 

soldaterlegatet fik vi en fin indsigt i hvad soldaterlegatet kan og støtte med. Dette var også en fin viden 

for BRK’s sagsbehandlere. Igen et godt og positivt møde med BRK sagsbehandlere. 

På medlemsmøde afholdt i Alling i DEC havde vi besøg af 2 personer fra Veterancenteret. De fremlagde 

deres bud på et kursus for frivillige veteranhjælpere. Der var lagt op til, at det skulle køre over 2 

weekender og med minimum 3 måneders mellemrum. Efter mødet havde vi kontakt med 

Veterancenteret og har nu fået det pakket sammen til en weekend. Kurset løber af stablen 4-6 MAJ 

2018. Der var forhåndstilmelding fra medlemskredsen på 10-15 personer, så det forventer vi der 

kommer. Der skal være minimum være 10 for en gennemførelse. Det er ikke nødvendigt at være 

medlem af nogen forening. Man skal blot have interesse for sagen, så hjælp til med at få tilmeldinger. 

 BVF har udvidet samarbejdet med Familieplejen på Dovreåsvej i Rønne. P.t. starter de Veteran Kids op 

pr. 01 APR 2018. BVF deltager i styregruppen og Folketingsmedlem Peter Juul jensen er blevet 

projektor, og tidligere erhvervsmand Roar Schov er også indgået i arbejdet. Der er ansat 2 personer, 

som vil være hovedansvarlig for arbejdet. Vi håber det bedste således, at veteranbørnene kan få den 

støtte og hjælp, de har behov for. 

Veterancenteret har fået ny chef. Det er blevet Oberst Susanne Lund. Vi har haft kontakt, men 

desværre havde obersten planlagt ferie i denne uge og kunne derfor ikke komme d.d. Vi har dog en 

aftale om et senere møde.  

 

Dette var en kort gennemgang af året, der gik. Skulle det give anledning til spørgsmål, så står ledelsen 

naturligvis til rådighed.  

Med håbet om et godt og konstruktivt repræsentantskabsmøde, så velkommen til alle. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Richardt Sølvertorp 

 

 

 

 


