
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af BVF ledelsesmødet 24. juni 2019, Ullasvej 23, Rønne 

 

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

Fraværende: John Walther 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af referat af BVF ledelsesmødet 12. marts 2019: godkendt 

3. Repræsentantskabsmødet 18. marts 2019, opmærksomhedspunkter 

a. Veterancentrets 2 mio. kr. pulje: http://veteran.forsvaret.dk/frivillige/Pages/2mio.aspx 

Midlerne for 2019 er opbrugt. Med tilskud til flagdags-arrangementer, kranse, mentor-

forløb, familieture, forældrecamps og diverse andre aktiviteter virker puljen oplagt til at 

søge midler fra til BVF’s aktiviteter 2020. Niels følger op. 

b. Danmarks Veteraners 50 års jubilæum 3. oktober 2019. Datoen noteret. 

4. Siden sidst 

a. Frivilligt Veteranforum 2. april 2019 v/Richardt 

Veteranalliancen har tilsyneladende og af uforklarlige grunde søgt aktindsigt hos alle or-

ganisationer, der er medlem af Frivilligt Veteranforum, inkl. Veterancentret. 

Skulle der vise sig mulighed for det, vil en tur til Odense for at se veteranhjem, café mv. 

være oplagt. Richardt videresender referat for mødet. 

b. Viden om veteraner konference 3. april 2019 i Vingsted v/Richardt og Niels 

Mange deltagere. For meget fokus på de 5-10 % syge veteraner. God inspiration, herun-

der fra det store udstillingsområde. 

c. Klub Veteran Kids: Orientering fra styregruppemødet 10. april v/Richardt og Familieple-

jens generalforsamling 11. juni v/Niels 

Der arbejdes på at købe huset, hvor Klub Veteran Kids afholdes, ligesom der arbejdes 

med fondssøgning til at sikre projektet fremover. Familieplejens generalforsamling var en 

god oplevelse, der viser den store entusiasme bag Klub Veteran Kids. 

d. Folkemødet, deltagelse i events om veteraner v/Richardt og Niels 

Richardt deltog i event om veteraner arrangeret af Kirkens Korshær og Niels i en event 

om PTSD-ramte veteraner arrangeret af KFUM’s Soldatermission. Her bør vi være op-

mærksomme på at inddrage vore feltpræster i besøgsarbejdet. Enighed om at invitere de 

bornholmske feltpræster med til det næste halvårlige repræsentantskabsmøde. 

 



e. Flytning af ’anerkendelsessten”, status v/Niels 

På grund af planerne om Rønne bymidtes fremtid arbejdes der for en midlertidig løsning, 

med at få stenen flyttet til den sydlige del af Store Torv. Senere kan der blive tale om at 

flytte den til den nordlige del af torvet. Beredskabsstyrelsen er spurgt om at hjælpe med 

stenens flytning og Niels er i kontakt med projektleder og kolleger om flytningen. Målet er 

at stenen er flyttet til Store Torv inden flagdagen. 

f. Vandreudstilling ”Gennem ild og vand” til Bornholm i uge 43/2019, status v/Niels 

Arbejdsgruppe har været samlet og består af Johnny G. Larsen, Holger Fuglsang og Bent 

Gudbergsen. Tilsagn fra Campus Bornholm om at huse vandreudstillingen i perioden fra 

mandag 21/10 til fredag 25/10. Niels vil nu kontakte de bornholmske folke- og friskoler 

med opfordring til at besøge udstillingen, der vil være bemandet tirsdag/onsdag i uge 43. 

Den samlede udgift ventes at blive på omkring 50.000 kr. Niels arbejder med at finde mid-

lerne. 

g. Soldatens Erhvervsprofil, status v/Richardt 

Der er behov for at afstemme indsatsen nærmere med forsvaret. Richardt planlægger 

møde på kasernen inkl. deltagelse af jobcenter og den kommunale veterankoordinator. 

 

5. Nyt fra den kommunale veterankoordinator 

a. Netværket af kommunale veterankoordinatorer, møder 15. maj og 12. juni 

Niels orienterede. 

b. Orientering om kontakter med veteraner og sagsbehandlere. 

Niels inddrages i et stigende antal personsager, især i jobcentret. Har kontakt med tilflyt-

tende veteraner og arbejder med en ide om at etablere et ’guldhold’ med veteraner, der 

frivilligt kan bistå ved arrangementer som Flagdag, vandreudstilling og andet. 

6. Kommende aktiviteter 

a. Teaterforestilling ”Besat” 24. august – 14. september, status v/Steen 

Link: http://www.bornholmsteater.dk/forestillinger/bornholms-teaters-

forestillinger/besat.aspx 

Steen oplyste at de påtænkte byvandringer nok ikke bliver til noget. Der forventes fortsat 

at blive plads til at fremlægge informationsmateriale, herunder fra BVF. Niels vil udarbej-

de en folder til formålet, med børn/skoler som særlig målgruppe. 

b. Flagdagen 5. september 2019, status v/Niels 

Arbejdsgruppe har været samlet, med repræsentanter for politiet, beredskabet og BVF. 

Store Torv er reserveret. MF Lea Wermelin har sagt ja til at være årets gæstetaler. Der har 

været kontakt til Familienetværket omkring børnemedaljer/-diplomer, og brev til de mere 

end 500 registrerede veteraner på Bornholm er under udsendelse. Her opfordres til at 

sende navn mv. på børn af veteraner i alderen 0-18 år til at modtage medaljer. 

c. Teaterforestilling ”I Afghanistan skyder man med vandpistoler” v/Niels 

Link: http://www.teaterkorpset.dk/i-afghanistan-skyder-man-med-vandpistoler 

Niels arbejder på at ansøge om tilskud til at få teaterstykket til Bornholm i foråret 2020, 

evt. i tilknytning til repræsentantskabsmødet. 

 



7. Budget 2019 

Driftstilskuddet fra BRK er på 50.810 kr. og forudsætter at BVF dækker udgifter til løntimer til 

selve sekretariatsdriften, svarende til 50 af de 200 timer, der er normeret til den kommunale 

veterankoordinator – 300. kr./t. x 50 timer = 15.000 kr. 

Til øvrige aktiviteter er der således 35.000 kr. til rådighed, hvorfra dog er fratrukket udgifter 

på 5.000 kr. afholdt i 2018 (overført til 2019, da BVF ikke havde indtægter i 2018). 

 

Sekretariatsdrift: løn + overført fra 2018 20.000 kr. 

Transport: netværksmøder, konference 7.000 kr. 

Møder: Rep-møder og BVF ledelsesmøder 3.000 kr. 

Aktiviteter: 

Flagdag: annoncering, lydteknik og forplejning mm. 10.000 kr. 

Udstilling: annoncering, lokaleleje og forplejning mm. 10.000 kr. 

Andet 810 kr. 

Samlet 50.810 kr. 

 

Budgettet godkendt. 

8. Næste halvårlige repræsentantskabsmøde 

Fokus på pårørende og de mange tilbud, der er både kommunalt og via VETC til at støtte vete-

raner og deres pårørende. Brobygger ved VETC, Betina Skou Gjesing, undersøger muligheder-

ne for at lave et pårørende-arrangement på Bornholm i løbet af efteråret 2019, finansieret af 

VETC og i stil med de meget velbesøgte pårørende-arrangementer, der blev afholdt i 2018. 

Udover selve BVF repræsentanterne vil målgruppen derfor være pårørende mere bredt. 

Der satses på at repræsentantskabsmødet kan blive afholdt i uge 43, mens vi har vandreudstil-

lingen på Campus Bornholm. 

9. Næste møde 

Mandag 12. august kl. 10.30-12, i forlængelse af møde i Flagdags-gruppen kl. 9-10.30. 

10. Eventuelt 

 

 

Referat v/Niels 


