Bornholms Veteran Forum (BVF)
Forum for tidligere udsendte

REFERAT
af BVF ledelsesmødet 20. januar 2020
Veteranstuen, bygning 42, kasernen
Deltagere:
Richardt Sølvertorp, Steen Finne, John Walther, Jens Voigt, Helge Hansen og Niels Chresten Ander‐
sen (referent)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat af BVF ledelsesmødet 9. december 2019: godkendt
3. Siden sidst
a. Nyt fra sekretariatet:
Indbydelse til Rundt om Bornholms prisuddelingsfest 17/1 er rundsendt til BVF’s med‐
lemmer. Der var også uddeling af soldaterpris. Richardt orienterede om at det havde væ‐
ret en fantastisk fest.
Der arbejdes på borgmesterens foranledning med en fondsansøgning til at udstyre Allinge
Kirkegård med flag og flagstænger, til de årlige ceremonier for de faldne russiske soldater.
Der er modtaget en indbydelse til høring om veteraners arbejdsskadesager, på Christi‐
ansborg den 4. februar. Niels har ikke mulighed for at deltage, men finder det vigtigt at
Bornholm er repræsenteret. BVF’s ledelse ser gerne at 2 fra Bornholm deltager. Steen og
Jens undersøger deres muligheder og Niels videresender indbydelsen til Vagn Riisager,
Veteranstøtten.
b. Klub Veteran Kids, styregruppe og venneforening, status
Venneforeningens bestyrelse har sit første ordinære møde 22. januar 2020, hvor Niels
deltager.
c. ”Guldholdet” – opfølgning fra sidste møde
Kontakter er i gang til veteraner, hvor nogle allerede har udtrykt ønske om at komme
med på et ’guldhold’.
4. Kommende aktiviteter, status v/Niels
a. Filmaften mandag 24. februar: Kan ikke afholdes i Rønne Bio, da dagen falder sammen med
skolernes vinterferie.

John undersøger mulighederne for at booke auditoriet i Bygning 42. Jens undersøger de
tekniske muligheder. Enighed om at filmaftenen skal begynde kl. 18.30 med efterfølgende
kaffe og samvær i Veteranstuen. Niels sørger for annoncering og for pressekontakt, herun‐
der til Bornholm.nu.
b. Flagdag med pårørende arrangement, lørdag 5. september
Niels booker St. Torv (hele torvet om muligt) snarest muligt. Forslag til taler: feltpræst Ulla
Skou Rasmussen. Niels sammenkalder udvalg til at koordinere dagen og fra GHR indkaldes
Jens Sejerskjold Sørensen. ’Guldholdet’ inddrages i forhold til familieaktiviteter mm.
c. Udstilling i Uge 45, herunder om hensigtserklæring med Udsendt af Danmark
Hensigtserklæring er nu underskrevet og uge 45 (2‐6. november) er booket.
Niels sammenkalder et udvalg til at koordinere, inkl. Udsendt af Danmark.
Der er enighed om at vi skal nå endnu længere ud, herunder indbyde pensionistforeninger
og få flere skoler tidligere involveret.
Niels spørger Campus Bornholm om at gå med som arrangør.
5. Det halvårlige Repræsentantskabsmøde mandag 11/3 2020 fra kl. 19.00
a. Program for besøget af ny VETC chef – virksomheder og Klub Veteran Kids. Laves så snart
Richardt fra VETC har modtaget rejsetider/tidsramme. Herefter sammenstykker Richardt
og Niels programmet for besøget – og dagsordenen for rep‐mødet jf. vedtægterne.
Transport og forplejning afklares ligeledes.
b. PR og andet: Varsling af rep‐mødet skal ud senest en måned før og dernæst bilag + evt.
forslag til behandling 2 uger før rep‐mødet. Niels sørger for udsendelse, samt for presse‐
kontakter.
6. Næste møde
I forlængelse af rep‐mødet 11/3
7. Eventuelt: _

v/Niels Chresten Andersen

