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P R O T O K O L 

BVF repræsentantskabsmødet 12. september 2018 

 

Deltagere 

Kenn-Erik Olsen    Beredskabsstyrelsen 

Kit Claudia Grøn-Iversen (fra pkt. 2)   Bornholms Politi 

Jens P. Christoffersen og Per Nielsen   Bornholmske Dragoner 

Helge Skjold Hansen og Kell Munk   Danmarks Veteraner 

John Walther    Gardehusar Regimentet GHR 

Steen Finne Jensen og Johnny G. Larsen   Folk & Sikkerhed 

Kim Bjelstrand og Richardt Sølvertorp   Soldat for Danmark 

Niels Chresten Andersen    BVF’s Sekretariat 

Pernille Pedersen og Kenny Jørgensen   Klub Veteran Kids 

 

BVF’s formand Richardt Sølvertorp, bød velkommen til de fremmødte, herunder de to gæster fra 

Klub Veteran Kids (Familieplejen). 

Ved sin ankomst introducerede Kit Claudi Grøn-Iversen sig selv, sin baggrund og sin tilgang som ny 

politidirektør på Bornholm. 

 

1. Status for og drøftelse af BVF’s arbejde ved Richardt Sølvertorp, formand 

Formanden kom i sin beretning ind på følgende emner: 

• Det har været vigtigt for BVF’s ledelse med synlighed omkring arbejdet og det er senest 

sket gennem den samarbejdsaftale som Bornholms Regionskommune den 5. september 

underskrev med Veterancentret. Der har været omtale i både Bornholms Tidende og TV2 

Bornholm, og formanden har lovet at deltage i TV2 Bornholms ”Mellem Os” om BVF og 

dette samarbejde. 

• Samarbejdsaftalen med VETC skal ses som en helt naturlig opfølgning af kommunalbesty-

relsens beslutning om at styrke veteranindsatsen, herunder med udnævnelse af en kom-

munal veterankoordinator. 

• Kontakten og samarbejdet med VETC er ikke nyt, og et resultat er det kursus for frivillige, 

der nu er planlagt til weekenden 9-11. november 2018 på Almegårds Kaserne. Det er vig-

tigt at vi alle nu får formidlet indbydelsen og sikret tilstrækkeligt med deltagere. 

• Et andet resultat er VETC’s støtte til Familieplejens Klub Veteran Kids, der nu er kommet 

godt i gang med 11 børn og flere er på vej. Den kommunale veterankoordinator bistår med 

forslag til fonde, hvor der kan søges midler til det gode initiativ. 

• Der er også gode kontakter til INTERFORCE Bornholm, DI Bornholm, organisationen Vel-

kommen Hjem og kommunen. Der arbejdes med et projekt ”Soldatens Erhvervsprofil”, som 

Soldat for Danmark har taget initiativ til. Formålet er blandt veteraner og værnepligtige at 



rekruttere kvalificeret arbejdskraft til bornholmske virksomheder. I løbet af efteråret vil der 

blive afholdt et informationsmøde. 

• Formand refererede til kontakter med VETC, hvor Oberst Susanne Kiholm Lund som ny chef 

er i gang med en decentralisering af centrets opgaver. Vi arbejder på at få hende til Born-

holm engang næste år. 

• Det er vigtigt at vi bakker hinanden op i de forskellige aktiviteter vi har og hjælper hinan-

den. BVF’s ledelse har holdt sit seneste møde i Danmarks Veteraners veteranstue på kaser-

nen. Det vil være helt oplagt at vi bruger disse faciliteter endnu mere, efter aftale med DV’s 

formand Helge Hansen. BVF’s ledelsesmøder og repræsentantskabsmøder synes oplagte 

fremover at blive afholdt i veteranstuen. 

Helge Hansen oplyste, at DV’s bestyrelse er positiv overfor at stille lokalerne til rådighed for de 

øvrige af BVF’s medlemsorganisationer. DV har også et godt samarbejde med Hjemmeværnet, der 

har et museum på kasernen. Han opfordrede til at alle tager ansvar i samarbejdet. 

John Walther orienterede om at forsvarets ejendomsstyrelse er i færd med at opsige alle civile 

lejemål på kasernen på grund af den kommende tids større optag af værnepligtige. DV’s lokaler er 

også i farezonen, men et udvidet samarbejde om og brug af lokalerne af andre veteranorganisati-

oner kan medvirke til, at lokalerne forbliver. 

Johnny G. Larsen oplyste, at Folk & Sikkerheds bestyrelse finder det som en super god ide med et 

tættere samarbejde. Han mindede om de fire søjler i Folk & Sikkerhed: FORSVARET (Hæren, flyve-

våbnet og søværnet), POLITIET, REDNINGSBEREDSKABET (kommune og stat) og det CIVILE BERED-

SKAB (hospital mv.). Endelig spurgte han til om brugen af DV’s lokaler forudsætter betaling? 

Det afkræftede Helge Hansen og John Walther understregede, at forsvaret stadig forventes at 

dække lokalernes drift. 

Flere var inde på muligheden for overnatning på kasernen for ”traditionsbærende foreninger”. Det 

er en mulighed, som Richardt Sølvertorp og Helge Hansen vil undersøge nærmere, herunder i for-

hold til kommende arrangementer. 

Niels Chresten Andersen orienterede om at han som ny kommunal veterankoordinator nu var kob-

let på VETC’s netværk af kommunale koordinatorer. BVF’s hjemmeside har ligget lidt underdrejet 

grundet medarbejderskift i kommunen, men skulle snart kunne holdes opdateret igen. Han oplyste 

at der er afsat et årligt driftstilskud på 50.000 kr. til BVF, der skal dække sekretariatsdrift, møder 

og forplejning. Han orienterede om sin rolle som koordinator i forhold til kommunens sagsbehand-

lere og at han allerede har haft sine første sager med at hjælpe veteraner ind i systemet. Endelig 

orienterede han om den medieomtalte forsinkelse af indbydelser til flagdagen. Forklaringen var at 

adresserne til de 491 registrerede veteraner kom meget sent og alene omfattede post- og ikke 

mail-adresser. Det forsinkede udsendelsen, hvor til så kom Post Nord’s lange formidlingstid. 

Forespurgt oplyste han at der af det årlige driftstilskud også trækkes lønudgifter anvendt til BVF 

sekretariatet. 

Johnny G. Larsen oplyste at VETC nu i stigende grad også har fokus på ikke-ramte veteraner. Han 

omtalte endvidere det store arrangement ”Engage”, der afholdes på Refshaleøen og er en musik-

festival for alle veteraner. Han opfordrede til at BVF’s formand og næstformand næste år deltog i 

arrangement og tilbød at være behjælpelig med fribilletter. 

Helge Hansen fandt ’koordinator’ bedre end ’sekretær’ for veterankoordinatoren. Han foreslog 

endvidere et arrangement med en veteran, der vender tilbage fra Grønland. 

Pernille Pedersen orienterede om Klub Veteran Kids og svarede på spørgsmål. Hun nævnte kon-

takten til VETC’s børnegrupper og glædede sig over den store støtte fra bl.a. BVF. 
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2. Mindestenen på havnen, placering mm. – forslag indsendt af Folk & Sikkerhed på vegne af 

Kim Eg Thygesen: 

”Jeg kører ofte den vej forbi og sender gerne en tanke til netop denne mindesten, men hver gang 

jeg kommer forbi dernede går der et skuffelsens sug igennem mig, stenen er simpelthen usynlig og 

det er ikke kun fordi at kommunen lader græsset gro højt over den, men også fordi den mangler 

noget respektabel omkring sig. Jeg tænker derfor om vi evt. ikke kan søge nogen penge og således 

flytte den længere ind på græsset og måske længere over mod flagstangen - ligeledes synes jeg vi 

skal fjerne græsset og ligge ukrudtsduge og så en masse løse sten (små Bornholmske granit skær-

ver) oven på samt en respektabel afgrænsning evt. små søjler af bornholmske granit med en kæde 

igennem.” 

Der var stor enighed om behovet for at gøre noget med mindestenen. Helge Hansen og Steen Fin-

ne Jensen påtog sig at kontakte Kim Eg Thygesen, så de sammen kan udarbejde et konkret forslag 

til forbedringer. Forslaget sendes til Beredskabsstaben via Kit Claudi Grøn-Iversen, og efter be-

mærkningerne herfra foranstalter veterankoordinatoren et møde med de ansvarlige personer i 

Bornholms Regionskommune. 

 

3. Flagdagen, forslag indsendt af Folk & Sikkerhed, bestyrelsen og Kim Eg Thygesen: 

”Jeg må udtrykke min skuffelse over misforståelsen af hvordan flagdagen var tiltænkt afholdt, for 

flagdagen var aldrig tiltænkt som en dag hvor dem der skulle æres, skal stå og synge fællessag som 

man gjorde det da min oldemor var ung, flagdagen var heller ikke tiltænkt at man skulle stå i pa-

rade og høre på folk holde taler og veteranen skulle være afskåret fra sin familie som han/hun var 

det imens de var væk fra deres familier.... 

Flagdagen var tiltænkt som en dag hvor man laver en oplevelse for veteranen og hele dennes fami-

lie, en dag hvor veteranen kunne medbringe sin familie og der ville være oplevelser for dennes søn 

på 4 år og for ens mormor på 85 år, en dag hvor veteranen kunne bruge tiden sammen med sin 

familie og vise dem de forskellige ting man har arbejdet med lige fra udstyr til køretøjerne og me-

get mere.  

Det klart man ikke kan komme uden om en tale eller to..” 

 

I drøftelsen blev der fra flere sider udtrykt stor glæde over at arrangementet var flyttet til St. Torv i 

år, hvor en langt større deltagelse kunne konstateres. 

Flere udtalte at Kim Eg Thygesen har en vigtig pointe, nemlig fokus på hvad det er veteranerne 

gerne vil. 

Helge Hansen nævnte at der oprindeligt blev lagt vægt på at få flaget op ved hver husstand denne 

dag. 



Kit Claudi Grøn-Iversen synes det var en fantastisk oplevelse med Flagdagen og glædede sig over 

det gode samarbejde om arrangementet. Beredskabsstaben har nedsat en arbejdsgruppe til at 

arbejde med forbedringer, herunder lydteknikken, der drillede lidt i år. Input til arbejdsgruppen er 

meget velkomne. Hun ser gerne politiets engagement styrket og det kunne evt. være med en ef-

terfølgende spisning, som finder sted i nogle politikredse. 

John Walther glædede sig over, at der i år var væsentlig mere flagning, herunder langs Snellemark 

og på torvet. Der er lidt mere besvær knyttet til St. Torv, men det er langt bedre. 

Niels Chresten Andersen tilbød at indsamle ideer og erfaringer fra andre veterankoordinatorer og 

foreslog at BVF’s medlemsorganisationer blev spurgt om input, der så kan samles og sendes til 

arbejdsgruppen. 

Kim Bjelstrand lagde vægt på, at veteranerne selv blev spurgt. Det bakkede Johnny G. Larsen op 

om og vil sende Flagmagasinet til veterankoordinatoren. Her er der omtale af Flagdags-arrange-

menterne i stort set alle landets kommuner. 

 

4. Eventuelt 

Johnny G. Larsen orienterede om projektet “365”, hvor der hver dag fra 5/9 i år til Flagdagen næ-

ste år (10 års jubilæum) via sociale medier og hjemmeside udsendes fortællinger af veteraner, der 

har været udsendt. Hjemmeside: www.udsendtafdanmark.dk 

Han opfordrede til at vi får Bornholm med og han modtager gerne forslag til veteraner, han kan 

sende videre. Til januar planlægges en mobil rundtur, hvor Bornholm også gerne skulle med. 

 

Richardt rundede af med at takke for fremmødet og deltagelsen. 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 


