Bornholms Veteran Forum (BVF)
Forum for tidligere udsendte

REFERAT
af BVF bestyrelsesmødet den 25. november 2020
Landemærket 26, Rønne
Til stede:
Afbud fra:

Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen, Jens Voigt og Niels Chresten Andersen
John Walther

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat af BVF ledelsesmødet 5. oktober 2020: Godkendt
3. Siden sidst
a. Medlemmer, status: Intet nyt. Aftalt møde med HJV udsat.
b. Sekretariatet og Guldholdet, status v/Niels
Fokus på planerne med en styrket opsøgende indsats, hvor der nu er aftalt møde fredag
27/11 med Iederen af Midtpunktet, centerchef for Psykiatri & Handicap, fleksjobambassa‐
dør m.fl. Den 11/11 var der møde med de to VETC‐rådgivere, der hver måned kommer til
Bornholm – og Lars fra Soldaterhjemmet.
Borgmesteren har fået en henvendelse fra Den Russiske Ambassade omkring udstilling og
mindehøjtidelighed i april‐maj 2021, herunder til markering af 75 året for at den sovjetiske
hær forlod Bornholm.
Guldholdet er udvidet til 6 personer nu, og der arbejdes på at kommende netværksgrupper
kan mødes på Soldaterhjemmet.
c. Klub Veteran Kids – situationen fra 1. januar 2021? v/Niels
Er i tæt kontakt med formanden for Familieplejen Bornholm. VETC er orienteret mundtligt
om situationen.
d. Rønne Bueskyttelaug, opfølgning v/Richardt og Jens: Udsat
e. Andet: ‐
4. Årsplan 2021
Udkast inkl. budget godkendt. Der arbejdes videre med et forslag fra Guldholdet om at trække
et teaterstykke til Bornholm. Forslag om at arrangere mountainbike‐løb alene for veteraner,
Richardt tager gerne teten. Flagdagen bør forberedes tidligt, hvorfor repræsentanter fra politi‐
et og beredskabet indbydes til et første møde med BVF bestyrelsen i tilknytning til næste be‐
styrelsesmøde mandag 18. januar. Da flagdagen falder på en søndag kunne et forslag være at
få HJV til at deltage i marchen, da det nok vil knibe med at få de værnepligtige til at deltage i
større grad.

5. Repræsentantskabsmødet 2021
Forslag: Mandag 1. marts kl. 19‐22
Tema: Styrkelse af den tværgående veteranindsats på Bornholm, med deltagelse af BRK cen‐
terchefer for Børn & Familie, Jobcenter samt Psykiatri & Handicap.
Richardt kontakter VETC med indbydelse til at VETC‐chefen Søren Andersen om at deltage i re‐
præsentantskabsmødet. Niels kontakter de tre centerchefer.
Mødet foreslås afholdt i det store mødelokale i Bygning 42.
6. Kommende møder
Mandag 18. januar 2021 kl. 9‐11
7. Eventuelt: ‐

Referent:

Niels Chresten Andersen

