Bornholms Veteran Forum (BVF)
Forum for tidligere udsendte

REFERAT
af BVF ledelsesmødet den 5. oktober 2020
Veteranstuen, Almegårds Kaserne

Til stede: Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen, John Walther, Jens Voigt og Niels Chresten An‐
dersen. Som gæst deltog Helge S. Hansen, formand for Danmarks Veteraner på Bornholm
Ingen afbud.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat af BVF ledelsesmødet 11. august 2020: Godkendt
3. Siden sidst
a. Medlemmer, status – kontakt til HJV og Interforce v/RS. Afventes.
b. Sekretariatet: JV er fra 1/10‐20 ansat i fleksjob. Tillykke!
NCA orienterede om, at der fortsat arbejdes på yderligere et fleksjob for en opsøgende
indsats blandt veteraner, med placering i BRK’s center for Psykiatri & Handicap.
c. Tilbud om behandling af udsatte veteraner – tilbud modtaget v/RS
Tilbud om rideterapi til veteraner, ægtefælle og/eller børn er rundsendt til BVF’s medlem‐
mer med opfordring til at videreformidle til bagland. JV udarbejdet et opslag, herunder om
at veterankoordinator og assistent kan tilbyde hjælp til ansøgning til f.eks. puljen Støt Sol‐
dater og Pårørende (SSoP).
d. BRK Budget’21 – driftstilskud udvidet med 75.000 kr. v/NCA
Vedtages endeligt ved kommunalbestyrelsens møde 8/10 og modtages med tak.
e. Udstillingen fra Udsendt for Danmark udsat til februar 2021 v/NCA
Det er med Udsendt af Danmark aftalt at udsætte udstillingen til uge 6/2021. Fremfor at
have udstillingen et fast sted arbejdes der på at flytte den rundt på flere af øens skoler,
herunder med tilbud til klasseundervisning og om eftermidddagen med offentlig adgang.
HSH foreslog i Allinge at benytte Domen, der ligger tæt på Kongenskærskolen.
f. Flagdagen, evaluering af arrangementet 5/9 på Green Solution House v/NCA
På trods af det minimerede og afkortede arrangement var der tilfredshed, ikke mindst med
de to taler ved borgmester og kommandant, æresdiplom‐overrækkelsen til Kim Eg Thyge‐
sen og uddelingen af børnemedaljer. I 2021 falder 5/9 på en søndag, hvilket kan blive et
problem i forhold til deltagelsen i paraden af især tjenstgørende personel. JW undersøger

mulighederne, herunder om en parade evt. kunne gennemføres torsdag 2/9. I så fald spør‐
ges Guldholdet om at udvikle ideer og forslag til et arrangement om søndagen.
g. Møder med Danmarks Veteraners hovedbestyrelse 20/8 v/HSH
Der blev afholdt et særskilt møde med repræsentanter for Danmarks Veteraner på Born‐
holm, hvorunder den kommunale veterankoordinator og en repræsentant for Veterancen‐
tret deltog i dele af mødet. Fokus på forholdet mellem Veteranstøtten og Danmarks Vete‐
raner, herunder drøftelse af forsikringsansvar i forbindelse med kondirummet i bygning 42.
HSH forventer et snarligt møde herom med kommandanten. Lokalerne har Forsvarets
Ejendomsstyrelse ansvaret for og maskinerne skulle også være forsvarets ansvar, men her
ønsker Danmarks Veteraner på Bornholm en mere konkret afklaring. Det blev foreslået at
en forudsætning for at benytte kondirummet er at brugeren har en fritids‐ og ulykkesfor‐
sikring, hvilket bør fremgå på et skilt i lokalet.
h. Klub Veteran Kids – situationen fra 1. januar 2021? v/NCA
Orientering om den utilsigtede virkning, der vil opstå ved BRK’s beslutning om at hjemtage
familieplejen fra 1/1 2021 – nemlig at grundlaget for opretholdelse af Klub Veteran Kids
umiddelbart fjernes. NCA er på borgmesterens foranledning i kontakt med både Familieple‐
jen og Kommandanten med henblik på at afdække muligheder for at sikre Klub Veteran
Kids. Her og nu afventes den politiske situation, da Familieplejen på Bornholm gennem de‐
res advokat har påklaget en række misforhold i den gennemførte udbudsrunde.
i. Invictus Games og Rønne Bueskyttelaug, opfølgning v/JV
Invicturs Games er ikke realistisk at få til Bornholm. Derimod kan det undersøges nærmere
om at lave et tilsvarende arrangement tilpasset mulighederne på Bornholm, evt. også med
deltagelse af DGI Bornholm. RS kontakter Rønnebueskyttelaug v/Eva Ströbel Breiner – og
tilbyder møde herom, herunder med deltagelse af JV
4. Repræsentantskabsmødet tirsdag 20. oktober kl. 19‐21
Sted: Veteranstuen
Gæster: BRK centerchefer for Børn & Familie, Psykiatri & Handicap samt Jobcentret indbydes
Tema: Status for veteranindsatsen på Bornholm, og drøftelse af aktiviteter til årsplan for 2021.
RS byder velkommen og orienterer om aktiviteter siden sidste repræsentantskabsmøde 11/3‐
20. De tre centerchefer er spurgt om at orientere om hvor meget veteransager fylder i hver
deres centre. NCA gør status for veteranindsatsen generelt på Bornholm. Herefter drøftelse af
mulighederne for at styrke veteranindsatsen. Efterfølgende drøftelse af ønsker og forslag til
BVF årsprogram 2021.
5. Kommende møder
20. oktober kl. 19‐21: BVF Repræsentantskabsmøde, Veteranstuen
24. oktober: FN‐dagen, hvor Danmarks Veteraner i år grundet Covid19 holder et lokalt, lukket
møde ved mindestene og i Veteranstuen, med max. 50 deltagere.
4‐5. november: Kommunale veterankoordinatorer, netværksmøde i Oksbøl
Mandag 23. november kl. 9‐11: BVF ledelsesmøde i Veteranstuen, fokus på årsplan 2021
6. Eventuelt: ‐
Referent: Niels Chresten Andersen

