Bornholms Veteran Forum (BVF)
Forum for tidligere udsendte

REFERAT
af BVF ledelsesmødet den 2. juli 2020
Veteranstuen, bygning 42, kasernen
Deltagere: Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen, John Walther, Jens Voigt og Niels Chresten
Andersen
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat af BVF ledelsesmødet 20. januar 2020: godkendt
3. Årsplan og budget
a. Filmaften 24. februar, evaluering: 10 deltagere og fin aften med god snak om filmen
”Hjemmefronten – den tunge bagage”. På grund af afslag på ansøgning til VETC blev film‐
aftenen gennemført i Veteranstuen.
b. Repræsentantskabsmødet 11. marts, opfølgningspunkter:
Richardt kontakter Connie Sjøholm Mikkelsen og beder hende sende en nærmere beskri‐
velse på hendes tilbud om behandling af udsatte veteraner. Herefter skal afklares finan‐
sieringsmuligheder (VETC m.fl.)
Richardt kontakter HJV og Interforce Bornholm med opfordring til medlemskab af BVF.
På grund af Corona‐krisen har det ikke været muligt at følge op i forhold til sognemed‐
hjælper Oddrun Rønne i forbindelse med at koordinere formidling via Skoletjenesten.
Niels tager fat snarest på Kirstine van Sabben for at klargøre forslag til udvidelse af BRK’s
driftstilskud og udvidet normering til den kommunale veterankoordinator. Der vil ikke
mindst være behov for øremærkede midler til den årlige Flagdag. Det foreslås at der hol‐
des et møde herom med borgmesteren, inden budgetforhandlingerne.
c. Revideret årsplan og budget: Udsendt til BVF’s medlemmer sammen med den under‐
skrevne protokol af REP‐mødet.
d. Kommende aktiviteter: Flagdagen 5/9, Frivillig Fredag 25/9, Repræsentantskabsmøde
20/10 og udstillingen ”Gennem Ild & Vand” den 2‐6. november. Desværre har Campus
netop meddelt, at udstillingen i år ikke kan henlægges til Campus. Niels arbejder på at
finde et alternativt sted.
e. Andet: Richardt har fået en henvendelse fra Eva Strøby Brejner, Rønne Bueskyttelaug, om
et samarbejde i forhold til Invictus Games. Jens undersøger mulighederne for hvad der
skal til for et evt. Invictus Games på Bornholm. Ud over bueskydning kunne overvejes
svømning, skydning og løb. Richardt melder positivt tilbage til Eva.

4. Siden sidst
a. Klub Veteran Kids, Venneforening: Bestyrelsen mødtes 11. juni. Flyers er udarbejdet for
venneforeningen og nye for Klub Veteran Kids. Medlemskab af venneforeningen er 200 kr.
for privatpersoner og 1.000 kr. for virksomheder.
b. Nyt fra sekretariatet v/Niels:
Veteran‐netværksgruppen Guldholdet har under Coronakrisen været samlet og mødes nu
næsten hver uge. Har været til stor nytte i forberedelserne af Flagdag og udstilling.
Jens er på vej fra praktik til fleksjob, senest fra oktober.
I samarbejde med VETC arbejdes der på en opsøgende funktion i tilknytning til kommunens
Center for Psykiatri og Handicap. Et møde planlægges til den 20. august med den nye cen‐
terchef Margrethe Vogt Tuesen. Ved mødet vil også deltage Jeanett Sofer fra VETC, der er
hele dagen på Bornholm og herunder deltager i Guldholdets møde.
Danmarks Veteraners landsbestyrelse kommer til Bornholm 19‐21. august. Richardt og Ni‐
els er indbudt til at deltage i en del af bestyrelsesmødet med fokus på veteranarbejdet på
Bornholm.
5. Flagdagen 5. september 2020
Orientering fra Flagdagsgruppens møde 26. juni. Arrangementet bliver afholdt kl. 14‐16.30 i
Rådhushaven på Landemærket, Rønne. Borgmester Winni Grosbøll er spurgt til at være gæste‐
taler og der vil som sidste år blive uddelt børnemedaljer. Der er en udfordring med Bornhol‐
mergarden, som ikke har mulighed for at medvirke (svar kom efter bestyrelsesmødet!).
6. Næste møde
Tirsdag 11. august kl. 10‐11.30 i mødelokale F, Ullasvej 23, Rønne
Emner til dagsordenen: Flagdagen, Frivillig Fredag 25/9, REP‐møde 20/10 og Udstilling 2‐6/11
7. Eventuelt
Danmarks Veteraner på Bornholm har henvendt sig til Richardt med ønske om et tættere sam‐
arbejde mellem flere af de organisationer på Bornholm, der arbejder med veteraner – gerne
en sammenlægning. BVF’s bestyrelse er meget positive hertil og mener det kan lade sig gøre
med respekt for de relevante organisationer, da der kan nedsættes selvbærende grupper til at
sikre fastholdelsen af de særlige aktiviteter, hver organisation har.
Guldholdet er også inddraget til en snak om hvordan vi sikrer et generationsskifte, så yngre ve‐
teraner anspores til at gå mere aktivt ind i veteranarbejdet. En ide har været at etablere en ve‐
terancafé udenfor kasernen. Der arbejdes videre med dette forslag.

Referat v/Niels Chresten Andersen

