Bornholms Veteran Forum (BVF)
Forum for tidligere udsendte

REFERAT
af BVF ledelsesmødet den 18. januar 2021
Online – Skype Business
Til stede: Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen, John Walther, Jens Voigt og Niels Chresten Andersen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referater af BVF ledelsesmødet 25/11 og 9/12 2020: godkendt
3. Siden sidst
a. Medlemssituationen, status: Familieplejen Bornholm opløses. Venneforening for Klub Veteran Kids foreslås som nyt medlem. Niels kontakter.
b. Klub Veteran Kids og dets Venneforening, status:
Niels orienterede om at KFUM’s Soldatermission nu skulle have fået Klub Veteran Kids med
diverse projektbevillinger overdraget fra Familieplejen Bornholm, og at der allerede har
været afholdt møder mellem de to medarbejdere og soldaterhjemsleder Lars Lund om lokalefaciliteter og arbejdsforhold fremadrettet. Soldaterhjemmet har også overtaget adressen for Venneforeningens bestyrelse, hvor Niels fremadrettet står for indkaldelse af møder
og sekretariatsfunktion. I Venneforeningens bestyrelse er indtrådt Allan P. Stenby fra Beredskabet og Pernille Pedersen som klubleder. Det er endnu uafklaret hvem der overtager
formandsposten efter Roar Schou.
c. Guldholdet, status – nyt mødested:
Jens orienterede om at Guldholdet ikke mødes indendørs for tiden grundet Covid-19 restriktionerne, men den 21/1 vil mødes udendørs for at gå en tur. Senere overvejes de indendørs møder flyttet til enten Bygning 26 på kasernen eller til Soldaterhjemmet.
d. Den opsøgende veteranindsats, status:
Niels orienterede om at Per Rathmann 11/1 er påbegyndt sit fleksjob i det opsøgende team
i Midtpunktet Rønne. Når han er etableret og klar, vil der blive afholdt et møde med teamet omkring den opsøgende indsats i forhold til veteraner og deres pårørende.
e. Rønne Bueskyttelaug – opfølgning v/Richardt og Jens: Udsat
f. Årsplanen, status v/Niels
i. Udstillingen fra Udsendt for Danmark er udsat til uge 47/november 2021
ii. Foredrag med Brian Lange, mandag 12/4 – kontrakt og aftaler på plads.
iii. Teaterstykket ”My Deer Hunter”: Der bliver forestillinger i Valby til september, hvor vi
vil arrangere en tur for de fra Bornholm, der ønsker at overvære stykket.

4. Repræsentantskabsmødet mandag 1. marts kl. 19-22
Sted: Bygning 42, det store mødelokale. Niels kontakter HJV-chefen. Det undersøges at gøre
mødet online, i fald Covid-19 restriktionerne umuliggør et fysisk møde.
Indkaldelse ud senest 1. februar - en måned før jf. vedtægter. Niels sender indkaldelse ud.
Dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag ud senest 14. februar.
På valg: Steen og John (ulige år) + revisor: Lars Lund.
Tema: Styrkelse af den tværgående veteranindsats på Bornholm.
Gæster:
• VETC-chef Søren Andersen: Richardt har været i kontakt med VETC og det er ikke muligt for
VETC-chefen at deltage fysisk. Niels undersøger muligheden for at han kan deltage online.
• BRK centercheferne Ann Rubæk-Nielsen (Børn & Familie), Margrethe Vogt Thuesen (Psykiatri & Handicap) og Allan Westh (Jobcentret) – alle har bekræftet deltagelse
Niels sender et oplæg til bestyrelsen om hvordan temaet gribes an.
5. Eventuelt: Referat v/Niels Chresten Andersen

