
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
af BVF bestyrelsesmødet mandag 4. oktober 2021 

Mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne 
 
Til stede Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen, Jens P. Voigt og Niels Chresten Andersen 
Afbud John Walther 
 
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af referater af BVF ledelsesmødet 16/8-21: godkendt 

3. Siden sidst 
1. Flagdagen 2021, evaluering: 

Nok den største tilslutning hidtil, herunder en del fra garnisonens pårørendedag. Arrange-
mentet forløb uden problemer, vejret var godt og der var en god stemning. 
Der var en del udfordringer med planlægningen og forberedelsen, omkring den aflyste del-
tagelse af Prinsens Musikkorps og flytning af tidsramme. Der er behov for at planlægningen 
og samarbejdet om arrangementet i højere grad sker gennem den nedsatte flagdagsgrup-
pe. Det vil blive drøftet på det kommende repræsentantskabsmøde. Mediedækningen før 
arrangementet var ikke tilfredsstillende, hvorfor det foreslås næste år at bruge et møde til 
specifikt at drøfte promoveringen af arrangementet og opfølgning i forhold til medierne. 

2. Veteranstøttens årlige cykelevent 20-24. september 
Godt gennemgang med 10-12 veteraner samt de lokale supportere. BVF’s bestyrelse vil 
godt tilbyde i 2022 at være vært for en middag for deltagerne. 

3. Frivillig Fredag arrangementet 24. september 
Godt arrangement, men fortsat et problem med få besøgende – udover de deltagende for-
eninger, prisvindere og andre aktivt medvirkende. Ideer til at gøre arrangementet mere at-
traktivt kan være at indbyde en stand-up komiker, eller lokale folk der kan causere, f.eks. 
Lars Christiansen (Allinge-Sandvig), Bjarne Kure (musiker), inkludere aktiviteter for børn, 
mulighed for at købe pølser og øl, konkurrencer med bygavekort som gevinst o.lign. 

4. Facebook-side: Tidligere udsendte på Bornholm 
Jens orienterede om den nye lukkede facebook-side og det foreslås at der også oprettes en 
åben facebook-side for Bornholms Veteran Forum, til information om veteranindsatsen på 
Bornholm, kommende aktiviteter mv. Jens, Niels og Per Rathmann opfordres til at følge op. 

5. Andet: - 

4. Repræsentantskabsmødet tirsdag den 26. oktober kl. 19.00 
Sted: Veteranstuen, bygning 42, Almegårds Kaserne 



Forplejning: KFUM’s Soldaterhjem, kaffe/te/kage – er aftalt 
Richardt byder velkommen og kontakter kommandant og HJV-chef Ulrik Skytte om at deltage 
og komme med et indlæg. 
Andre punkter: Evaluering af flagdagen, status for Klub Veteran Kids og venneforening, drøftel-
se af evt. initiativ for koner/kærester af veteraner. 
Niels sender indkaldelse og dagsorden ud tirsdag 5. oktober. 

5. Kommende aktiviteter i øvrigt 
Foredragsaften med Brian Lange, udsat indtil videre. 
BVF bestyrelsen, 22. november. 
Udstillingen ’Gennem Ild & Vand”, 13-17. december – der arbejdes på at finde et sted, eller af-
vente til en uge senere, hvor det er muligt at have udstillingen på Campus Bornholm. 

6. Eventuelt: 
Niels orienterede om, at der nu er kontakt til projektlederen for Rønne Bymidte projektet, og 
et møde omkring placering af anerkendelsesstenen vil blive afholdt meget snart. Folk & Sikker-
hed har lovet at betale for en flagstang. 

 
Referat v/Niels 


