
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
af BVF ledelsesmødet den 16. august 2021 

Gæstekantinen, Rådhuset, Landemærket 26, Rønne 
 
Til stede Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen, John Walther, Jens Voigt og Niels Chresten 

Andersen 
 
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 
2. Godkendelse af referater af BVF ledelsesmødet 3/5-21: godkendt 
3. Siden sidst 

a. ”Årets veterankommune”, nyt tiltag fra VETC 
Enighed om at vi i 2022 bør indstille Bornholms Regionskommune som årets veterankom-
mune 

b. Klub Veteran Kids og dets Venneforening, status 
Venneforeningens bestyrelse består nu af Kirstine van Sabben (formand), Allan Stenbye, 
Nicolai Abildgaard, Thomas Bay Jensen og Lars Lund. Klubbens ledere, Pernille Pedersen og 
Stina Andersen deltager så vidt muligt i bestyrelsens møder, og veterankoordinatoren er 
sekretær. Der arbejdes med revision af vedtægterne, klargøring af flyers til Flagdagen og 
rekruttering af medlemmer (200 kr. årligt) og virksomhedssponsorater (1.000 kr. årligt). 

c. Flagdagen 2021, status 
Indbydelser er udsendt og de fleste forhold på plads, således at der nu sættes ind med 
presseomtale og annoncering. 

d. Andet: Richardt orienterede om henvendelse fra medier om situationen i Afghanistan. 

4. Repræsentantskabsmødet 31/5, opfølgning 
a) Anerkendelsesstenen for tidligere udsendte: 

Så snart der er en politisk afklaring om Rønne bymidte vil veterankoordinatoren kontakte 
de projektansvarlige om at finde en placering af anerkendelsesstenen på Store Torv. 

b) Orientering af forligskredsen bag forsvarsforliget om veteranindsatsen på Bornholm 
Det vil følge med indstillingen af Bornholms Regionskommune som Årets Veterankommune 
i 2022. 

c) Udbygning af kontakterne mellem VETC, BRK og Veteranstøtten i forhold til den opsøgende 
indsats og beskæftigelsesindsatsen. Niels oplyste om møde afholdt 12/8. 

d) Den tværgående veteranindsatse, herunder styrkelse af synligheden. Der arbejdes på at 
oprette en facebook-side. 



e) Input til næste BVF REP-møde 19/10-21: Da datoen ligger i skolernes efterårsferie blev det 
besluttet at flytte repræsentantskabsmødet til tirsdag 26/10. Niels sørger for at orientere 
BVF’s medlemmer. Mødet foreslås afholdt i Veteranstuen. 

f) Andet 

5. Kommende aktiviteter 
Foredragsaften med Brian Lange – udsat til senere på efteråret. Pressen og BVF’s medlemmer 
orienteres straks herom, da arrangementet har været nævnt i Flagdagsindbydelsen. 
 
2/9: Afskeds- og tiltrædelsesparade for ny hjemmeværnschef og garnisonskommandant 
5/9: Flagdag kl. 15.30 – ca. kl. 17.00. Ny garnisonskommandant Ulrik Skytte forventes at delta-
ge og lede arrangementet. 
11/9: Teatertur til København. Niels, Jens og Per drøfter muligheder for fællesrejse mv. 
20-24/9: Bornholm Rundt på cykel for veteraner. BVF støtter arrangementet igen i år med en 
middag. 
24/9: Frivillig Fredag arrangement med foreningsmesse, Rønne Idrætshal, kl. 14-17 og BVF del-
tager med stand. 
4/10: BVF ledelse 
26/10: BVF Repræsentantskabsmøde i Veteranstuen. 

6. Eventuelt: - 
 
 
Referent: Niels Chresten Andersen 


