Bornholms Veteran Forum (BVF)
Forum for tidligere udsendte

REFERAT
af BVF ledelsesmødet den 11. august 2020 på Ullasvej 23, Rønne
Deltagere: Steen Finne, John Walther, Jens Voigt og Niels Chresten Andersen (referent)
Afbud: Richardt Sølvertorp
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat af BVF ledelsesmødet 2. juli 2020: Godkendt
3. Siden sidst:
a. Medlemmer, status – kontakt til HJV og Interforce v/Richardt: Følges op til næste møde.
b. Tilbud om behandling af udsatte veteraner – opfølgning v/Richardt:
Connie Mikkelsen sender snarest et oplæg til behandling af både enkeltpersoner og grup‐
per, børn og voksne. Vi videresender tilbuddet til BVF’s medlemmer.
c. BRK Budget’21 – forslag til udvidelse af BVF driftstilskud v/Niels:
Oplæg er sendt til Kirstine van Sabben, der vil tage det med i kommunalbestyrelsens bud‐
getforhandlinger. Forslaget er at øge det årlige driftstilskud fra 51.000 kr. til 100.000 kr.
Begrundelsen er især merudgifter som følge af at BVF har overtaget ansvaret for den årlige
Flagdag, dernæst udgifter til ekstra aktiviteter som led i BRK’s samarbejdsaftale med Vete‐
rancentrets netværk af kommunale veterankoordinatorer mm.
d. Henvendelse fra Rønne Bueskyttelaug om samarbejde v/Jens: Vedrører mulighederne for
et samarbejde om Invictus Game. Følges op til næste møde.
e. Udstillingen 2‐6/11: Status, herunder om placering v/Niels
Der arbejdes på to mulige placeringer: Almegårds Kaserne med opstilling af udstillingen i
den pt. tomme bygning (tidligere sergentmesse). John adviserer Forsvarets Ejendomssty‐
relse, som Niels kontakter. Samtidig undersøger Niels mulighederne i foyeren ved Kommu‐
nalbestyrelsens mødesal.
f. Andet: Niels orienterede om et besøg af Jeanett Sofer fra VETC den 20/8, hvor hun og Niels
deltager i netværksgruppen Guldholdet, senere et møde med den nye centerchef for BRK’s
Psykiatri & Handicap, Margrethe Vogt Thuesen og Vagn Risager fra Veteranstøtten på
Bornholm. Formålet er at drøfte mulighederne for et fleksjob i tilknytning til Psykiatri &
Handicap, med henblik på at styrke den opsøgende indsats blandt udsatte veteraner. Efter‐
følgende et møde med Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse, hvor også Richardt og Niels
er indbudt, med fokus på veteranindsatsen på Bornholm.

4. Flagdagen 5. september 2020
Orientering om det endelige program v/Niels ‐ og drøftelse af den videre formidling.
Idet de af regeringen varslede lempelser ift. COVID‐19 restriktioner ikke bliver effektueret in‐
denfor nærmeste fremtid, blev det besluttet at Flagdagsarrangementet i den hidtil planlagte
form ændres til et mindre arrangement fra kl. 14.00 – ca. 15.30.
Alle deltagere vil modtage en personlig invitation, således at det sikres at antallet bliver mak‐
simalt 100. Det gælder:
‐ De 9 personer ved forsvaret, der siden Flagdagen 2019 har været udsendt i international
tjeneste, samt deres pårørende. En rundspørge foretaget af GHR viser, at alene tre af disse
personer ventes at deltage. I alt ca. 10 personer.
‐ De tilmeldte børn/unge til overrækkelse af medalje og diplom, samt deres pårørende. Dags
dato er 8 tilmeldt i alderen 6‐18 år. Flere kan komme til, da tilmeldingsfristen er den 15.
august. I alt 20‐30 personer.
‐ Borgmester, kommandant, chefsergent til at bistå med uddeling af medaljer/diplomer,
Flagdagsgruppen (7 personer) og én repræsentant for hver af de BVF‐organisationer, der
ikke er repræsenteret via Flagdagsgruppen, i alt ca. 20 personer.
Om muligt afholdes arrangementet i kommunalbestyrelsens mødesal og hvis ikke muligt, fin‐
der Niels et andet passende sted under iagttagelse af givne afstandskrav mv. Der bestilles for‐
plejning i form af kaffe/te, vand/sodavand og kage.
Det oprindeligt udmeldte program aflyses. Niels kontakter Rønne Byorkester, lydtekniker og
landskabsforvalter, orienterer Flagdagsgruppen, medlemsorganisationerne i BVF og borgme‐
ster. Dernæst sendes et brev til de godt 500 veteraner på Bornholm, der i juli modtog indby‐
delsen. Borgmester Winni Grosbøll er vært ved arrangementet på det gamle rådhus.
Flagning ved kommunens administrationsbygninger fastholdes, ligesom Niels bestiller flagning
i og omkring Rønne centrum.
Pressemeddelelse sendes til de bornholmske medier ca. en uge forinden v/Niels.
III OPKBTN gennemfører herudover et mindre arrangement med kransenedlæggelse ved min‐
destenen for BTN faldne på Almegårds Kaserne. I arrangementet deltager udpegede repræsen‐
tanter fra OPKBTN Stab, Garnisonsstøtteenhed og Underafdelinger. Forventet tidsplan: 05. SEP
kl. 1300‐1315. Program for denne aktivitet udgives som bataljonsbefaling.
5. Frivillig Fredag 25. september
Orientering om arrangementet v/Niels ‐ og drøftelse af BVF’s deltagelse.
Arrangementet er planlagt til kl. 14‐17 i Rønne Idrætshal. Hvorvidt det gennemføres, afhænger
af de kommende forhandlinger mellem regering og Folketing omkring COVID19‐restriktioner
gældende fra 1/9‐20. Frivillig Forum Bornholms bestyrelse vil dog allerede 24/8‐20 tage ende‐
lig beslutning, på baggrund af de meldinger, der på det tidspunkt foreligger.
Hvis arrangementet gennemføres, vil BVF deltage og Guldholdet spørges om at stå for beman‐
dingen.

6. Repræsentantskabsmødet tirsdag 20. oktober
Drøftelse af tidsramme, sted, emner/dagsorden og evt. gæster.
Mødet afholdes i Veteranstuen kl. 19‐21. Som emne foreslås ’Den kommunale veteranindsats’,
hvor Niels indbyder centercheferne for Børn & Familie, Jobcenter og Psykiatri & Handicap til at
deltage. Formålet er at gøre status for veteranindsatsen på Bornholm, som den har formet sig
siden etableringen af BVF i 2016, herunder ønsker og prioriteter fremadrettet, bl.a. for den op‐
søgende indsats blandt udsatte veteraner.
7. Næste møde
Mandag 5. oktober kl. 9‐11 i Veteranstue
Emner til dagsordenen: REP‐mødet 20/10 og Udstilling 2‐6/11
8. Eventuelt: ‐

Referat v/
Niels Chresten Andersen

