
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af BVF ledelsesmødet 12. marts 2019 på Ullasvej 23, Rønne 

 

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af protokol af BVF ledelsesmødet 8. januar 2019: godkendt 

3. Repræsentantskabsmødet mandag 18. marts kl. 19.00 i Veteranstuen, Almegårds Kaserne 

a. Taler: MF Peter Juel-Jensen 

b. Dirigent: Richardt er i gang med at finde en 

c. Indkomne forslag: 

i. Veterancafé på Bornholm, indsendt af Danmarks Veteraner 

ii. Udstillingen ”Gennem ild og vand” til Bornholm? Indsendt af Folk & Sikkerhed 

d. Andet: Forsvarsbrødrene efterlyser 2-3 brandvagter (natten over) i forbindelse med de-

res Skt. Hans arrangement i Kanondalen 23/6 2019. 

e. Andet: Niels kontakter Helge Hansen omkring de praktiske forhold ved mødet. 

 

4. Siden sidst 

a. Familieplejen: Orientering fra styregruppemødet 28/1 og opfølgning heraf. 

Richardt orienterede om et godt møde, hvor der var fokus på fondssøgning og hvordan 

målgruppen bedre nås omkring dette tilbud. Der har efterfølgende været et møde med 

Vagn Riisager fra Veteranstøtten, hvor forskellige tiltag blev aftalt. 

b. Samarbejde om en forestilling om 2. verdenskrig, orientering fra møde på Bornholms 

Teater 26/2 v/Steen 

Der planlægges en forestilling om bombardementet i 1945, en fiktiv historie, til at blive 

fremført i perioden august-oktober. Den vil også henvende til turister og skoleelever, lige-

som der vil være udstilling, henvisning til museet, evt. guidede ture i Rønne og mulighed 

for at fremlægge informationsmateriale. Niels sørger for at der bliver fremlagt foldere om 

BVF. 

c. Flytning af mindesten, orientering v/Steen og Niels 

Beredskabsstaben har tilsluttet sig forslaget fra BVF arbejdsgruppen om at flytte minde-

stenen til St. Torv. Det vil åbne mulighed for at der på Flagdagen også kan indlægges en 

kransenedlæggelse i programmet. Niels arbejder videre med at få flyttet mindestenen. 



 

d. Soldatens Erhvervsprofil, status v/Richardt 

Der mangler endnu en aftale med kasernen, hvorefter projektets styregruppe vil blive 

indkaldt til mødet, så projektet kan sættes i gang. Richardt orienterede om møder med DI 

Bornholm og virksomheder. Fokus er på at tiltrække kvalificeret arbejdsplads til born-

holmske virksomheder, både blandt værnepligtige og tidligere udsendte. Det vil dog ikke 

gælde alle faggrupper, men på en måde så der undgås at kasernen mister vigtig arbejds-

kraft. 

 

e. Flagdagen 2019: Opfølgning af mødet forinden 

Ansvaret for Flagdagen er i dag flyttet fra Beredskabsstaben ved politiet til BVF. 

Placeringen fastholdes på St. Torv i Rønne, og der forventes flere deltagere i paraden end 

sidste år. Der arbejdes på uddeling af børnemedaljer og let forplejning i forbindelse med 

arrangementet. Der arbejdes også på at køretøjer fra kasernen og beredskabet opstilles, 

ligesom der arbejdes på en kransenedlæggelse, hvis det nås at få mindestenen flyttet til 

St. Torv. Alle veteraner og tidligere udsendte på Bornholm vil i løbet af april modtage en 

skrivelse om Flagdagen, herunder med mulighed for at komme med input til programmet 

for dagen, som forventes udvidet i forhold til tidligere. 

 

5. Nyt fra den kommunale veterankoordinator 

Niels orienterede om aktuelle sager, herunder opmærksomhed om veteraner i forbindelse 

med den nationale hjemløsetælling i uge 6, samt om yderligere aktindsigt-sager, nu om sam-

arbejdsaftalen mellem BRK og VETC. 

 

6. Næste møde: Tirsdag 18. juni kl. 9.00. Niels indkalder 

 

7. Viden om veteraner 2019 – onsdag 3. april på Vingsted Hotel & Konferencecenter 

Richardt og Niels deltager, ligesom der vil være to deltagere fra hhv. Familieplejen og kaser-

nen. 

 

8. Eventuelt: - 

 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 


