
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af BVF ledelsesmødet 7. oktober 2019 i veteranstuen, kasernen 

 

Til stede: Richardt Sølvertorp, Steen Finne, John Walther, Helge S. Hansen, Jens Voigt og Niels 

Chresten Andersen 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

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

3. Siden sidst 

a. BVF sekretariatet:  

Jens Voigts praktikansættelse i BVF-sekretariatet er forlænget med yderligere et halvt år. 

NCA orienterede om aktuelle personsager og ansøgninger, der arbejdes med. 

b. Økonomi:  

NCA orienterede om at der i forbindelse med flagdagen ikke var anvendt det fulde bidrag 

fra BVF på 10.000 kr., og anmodede bestyrelsen om at godkende at de ikke-anvendte 

midler overføres til at dække udgifter til den kommende vandreudstilling, hvor udgifterne 

forventes at blive større end oprindeligt antaget. Bestyrelsen godkendte at der ud over de 

bevilgede 10.000 kr. kan anvendes restmidler fra Flagdagen. 

c. Flagdagen, evaluering 

Stor tilfredshed, både med rammer og program i år. Uddeling af børnemedaljer var et vig-

tigt indslag og der er enighed om at det fremover bør være et fast punkt på Flagdagen, 

evt. suppleret med andre tilbud til de dekorerede børn/unge (flådetur nævnt). 

Tak til Familienetværket, der har været en kæmpehjælp med medaljer og diplomer. 

Der er modtaget kritik af for meget humor og for lidt højtidelighed fra scenen under ud-

delingen af medaljer. Det er taget til efterretning og RS meddelte at han gerne så sig frita-

get for at være konferencier næste år. 

Udgifterne i år har været godt fordelt, så de afsatte 10.000 kr. er ikke fuldt anvendt, jf. 

pkt. 1.b. Næste år skal vi dog være opmærksomme på, at finde finansiering til forplejning. 

d. Klub Veteran Kids, styregruppen – status 

RS orienterede fra styregruppens seneste møde 10/9, hvor der blev udtrykt stor tilfreds-

hed med Flagdagen og uddelingen af børnemedaljer. Det har givet flere nye kontakter. 

Der arbejdes med etablering af en venneforening, hvilket kan været til gavn ved kom-

mende fondsansøgninger. 

 



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

Der er efterhånden godt styr på programmet, med officiel åbning af udstillingen mandag 

21/10 kl. 13-14.30 på Campus Bornholm. Talere er kommandant Holger Fuglsang-

Damgaard, MF Peter Juel-Jensen og Johnny G. Larsen på vegne af Folk & Sikkerhed. 

Der følger to medarbejdere med udstillingen, som vil være bemandet kl. 9-15 tirsdag-

onsdag og fredag kl. 9-12. Torsdag er afsat til evt. besøg på skoler. Desværre har alene en 

skole indtil nu meddelt besøg ved udstillingen. Derimod er der nu god kontakt med Cam-

pus, således at der er mulighed for besøg af flere klasser i løbet af ugen. 

Der planlægges et arrangement tirsdag 22/10 aften sammen med Danmarks Veteraner og 

torsdag er reserveret til markering af FN-dagen. 

NCA er ved at være klar med annoncering og PR for ugen. 

f. Besøg af oberst Susanne Kiholm Lund, VETC, 11/3 2020 – nyt v/RS 

Der er netop udpeget en ny chef for VETC, som vi så forventer at få besøg af 11/3-20. 

g. Soldatens Erhvervsprofil, status v/RS 

Der kommer en konkret opfølgning på projektet i dag. 

h. Andet: RS deltager i Frivilligt Veteranforums næste møde 31. oktober i Ringsted. 

4. Det halvårlige Repræsentantskabsmøde mandag 21/10 fra kl. 19.00 

a. Veteranstuen, Bygning 42, Almegårds Kaserne 

b. Talere og program:  

Brobygger ved VETC, Betina Skou Gjesing, med oplæg om erfaringerne med de hidtidige 

pårørende-møder, og overvejelser om at gennemføre et sådant møde på Bornholm. 

Oplæg af Ann-Christina og Sara fra Udsendt af Danmark, om erfaringerne rundt i landet 

med vandreudstillingen ”Gennem ild og vand”, ideer til opfølgende aktiviteter mm. 

Evaluering af flagdagen og forslag til aktiviteter 2020. Der arbejdes endvidere på over-

rækkelse af en medalje til en udvalgt person. 

c. De bornholmske feltpræster indbydes til at deltage i REP-mødet v/NCA 

5. Næste møde 

Mandag den 9. december kl. 9-10.30, veteranstuen, Bygning 42 

6. Eventuelt: 

HSH orienterede om at Veteranstøtten i modsætning til gammel aftale ikke længere har lov til 

at vandre rundt med sin ladcykel under Folkemødet. Der er indgivet en protest over beslutnin-

gen, som vil blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde i Foreningen Folkemødet. 

Borgmester Winni Grosbøll er medlem af bestyrelsen og har udtrykt sin støtte til Veteranstøt-

ten i denne sag. 

NCA oplyste at flytning af anerkendelsesstenen fra Munch Petersens Vej til St. Torv fortsat er 

på dagsordenen, og foreløbigt er der peget på en placering i den nordlige ende af torvet, hvor 

der forventes indrettet en aktivitetsplads. Først når budgettet for 2020 er endeligt på plads, 

ventes der gang i den videre proces om udviklingsplanen for Rønne torv mm. 

 

 

Referat v/NCA 


