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1. Velkomst ved BVF formand Richardt Sølvertorp
Gennemgang af aktiviteter siden sidste rep‐møde den 11. marts, jf. vedhæftede præsentation.
Frivilligt Veteranforum på landsplan er aflyst grundet Covid‐19. Tilbud om rideterapi er modta‐
get og rundsendt. Der følges op på kontakt med Rønne Bueskyttelaug om evt. samarbejde.
Stor tak til Kirstine van Sabben, hvis forslag om øget driftstilskud til BVF kom med i kommunal‐
bestyrelsens budgetforlig, med ekstra 75.000 kr. og 100 timer ekstra til veterankoordinatoren.
Fra 1. oktober er Jens Voigt ansat i fleksjob som veterankoordinator assistent.
BRK har besluttet at hjemtage familieplejen, hvilket indebærer en risiko for fortsættelsen af
Klub Veteran Kids.
Kirstine van Sabben orienterede nærmere om sagen, herunder om indsigelser fra Familieplejen
Bornholms advokat i forhold til udbudsprocessen. BRK er nu ved at være klar med sin redegø‐
relse, med anvendelse af ekstern jurist. Kirstine ønsker at beslutningen om hjemtagelse af fa‐
milieplejen annulleres. Klub Veteran Kids bør ikke overtages af BRK. Hun nævnte endvidere at
to værnepligtige nu bistår i klubben, og at den aktuelle situation ikke kan undgå at påvirke
børnene og de unge.
Niels Chresten Andersen orienterede om drøftelser i forbindelse med flagdags‐arrangementet,
hvor borgmesteren efterfølgende har bedt ham om i samarbejde med Kommandanten at af‐
dække muligheder for at Klub Veteran Kids kan fortsætte, såfremt beslutningen om at hjemta‐
ge familieplejen fastholdes. Niels har været i dialog med Familieplejen Bornholm, der ønsker at
afvente den aktuelle sag omkring udbudsprocessen.
John Walther opfordrede til at der allerede nu blev sendt en ’bekymringsskrivelse’ til Veteran‐
centret (VETC) på vegne af BVF, således at VETC er orienteret om situationen og forberedt på
anmodning om støtte.

2. Flagdagen 2020, evaluering
Jf. slide 4 i vedhæftede præsentation. En enkelt af deltagerne i arrangementet oplevede det
som ’en lukket klub’. Det var der enighed om, hvilket var begrundet i en rigtig og planlagt be‐
slutning i lyset af Covid‐19 situationen. Det var en børnenes flagdag – rigtig godt. Det var en
nødløsning – men et fint arrangement. Godt også at fejre børnene. Også godt med æresdiplom
overrakt til Kim Eg Thygesen.

3. Status for veteranindsatsen på Bornholm
a. Orientering om veteran‐relaterede sager i BRK v/indbudte centerchefer
Mødet med de tre centerchefer måtte droppes, da to var forhindret i at kunne deltage,
men alle tre stiller gerne op en anden gang (ikke en tirsdag!). Allan Westh fra Jobcentret
havde sendt følgende korte orientering:
”Vi oplever jo fortsat borgere med udfordringer fra de har været udsendte, men det opleves
ikke som en stigende målgruppe, og fortsat i et forholdsmæssigt lille antal. Vi har siden
2015 haft en samarbejdsaftale med Veterancenteret i Ringsted, og har benyttet deres vej‐
ledning og mulighed for at henvise borgeren til dem, hvor relevant, ud over vi har samar‐
bejdet med dig hvor dette er relevant.
Det er således primært skiftet fra forsvaret til civilansættelse som er den største målgruppe
hos os, og i mindre grad behovet for afklaring pga helbredsmæssige følger fysiske såvel som
psykiske.
For de ledige er der ofte god hjælp via kurser/uddannelse hvor det er alt fra hele uddannel‐
ser via voksenlærlingeforløb til kortere kurser som er målrettet særlig beskæftigelsesområ‐
der.
Det er naturligvis en helt særlig udfordring hvis der er tale om arbejdsrelaterede skader fy‐
siske såvel som psykiske, men hvor vi også oplever at mange kommer i job, ofte via fleksjob.
Det er i disse sager at vi også trækker på veterancenteret og i nogle tilfælde dig, især i for‐
hold til kommunikation og formidling, da dette kan være rigtig svært når man er så presset
som nogle af disse borgere er.”
b. Status for den tværgående veteranindsats på Bornholm v/kommunal veterankoordinator
Niels Chresten Andersen indledte med et historisk overblik fra vedtagelsen af den fælles
veteranpolitik i januar 2016 frem til den 8. oktober 2020, hvor kommunalbestyrelsen ved‐
tog at øge det årlige driftstilskud til BVF med 75.000 kr.
Funktionen som kommunal veterankoordinator kom til i januar 2018 og Niels redegjorde
for opgaverne.
Den aktuelle dagsorden blev gennemgået, herunder med afklaring af Klub Veteran Kids
fremtid. Der arbejdes på at styrke den opsøgende indsats gennem et fleksjob i Center Psy‐
kiatri & Handicap. Udstillingen ”Gennem ild & Vand” har måttet udsættes til uge 5, 1‐5. fe‐
bruar 2021. Forberedelsen af Flagdagen 5/9 2021 bør indledes tidligt, herunder skal vi være
opmærksomme på at dagen falder på en søndag. Der arbejdes at promovere og udbrede
kendskabet til veterankortet, med henblik på flere rabatmuligheder. Den tværgående ind‐
sats i BRK skal styrkes og der skal et bedre overblik over bornholmske veteraners arbejds‐
skadesager, herunder muligheder for at yde støtte i sagerne.

4. BVF’s årsplan 2021
Det er vigtigt at fastholde indsatsen for at få anerkendelsesstenen flyttet fra Munch Petersens
Vej til Store Torv i Rønne. Forslag om at få en repræsentant med i projektudvalg, eller alterna‐
tivt have tæt kontakt med udvalget.
Forslag om foredragsaften med Brian Lange, tidligere Fremmedlegionær.
Flagdagen: Der bør udarbejdes forskellige planer, A‐B‐C, der tager forbehold for den usikker‐
hed der kan være både i forhold til Covid‐19 restriktioner og i forhold til at Flagdagen er en
søndag. Guldholdet inddrages.
Der blev spurgt til om afholdelse af en filmaften skal gentages. Mulighederne er gode i Vete‐
ranstuen, men skal det gentages må det forudsætte konkrete forslag til film.
Cykling for veteraner. Her har BVF i år støttet op om arrangementet i september. Helge Han‐
sen gjorde opmærksom på, at han har fundet en løsning på fremskaffelse af cykelmedaljer.
Den kommunale veterankoordinator følger op og klargør et oplæg til årsplan til bestyrelsen,
der har sit næste møde den 23. november.
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