
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

P R O T O K O L 
 

af repræsentantskabsmødet 26. oktober 2021 
Veteranstuen, Bygning 42, Almegårds Kaserne, Rønne 

 
Til stede: 
 
Beredskabsstyrelsen Allan P. Stenbye 
Bornholms Marineforening Heinz Ole Karlshøj-Nielsen og Peter Birk 
Bornholms Politi Peter Johansen 
Bornholms Regionskommune Kirstine van Sabben, Niels Chresten Andersen, Per Rath-

mann og Jens Voigt 
Bornholmske Dragoner Per Nielsen 
Danmarks Veteraner Helge Hansen, Kenny Lemvig 
Det Bornholmske Hjemmeværn Ulrik Skytte 
Folk & Sikkerhed Steen Finne Jensen 
Kastellets Venner Jens P. Christoffersson 
KFUM’s Soldatermission Lars Lund 
Klub Veteran Kids Pernille Pedersen og Stina Andersen 
Soldat for Danmark Richardt Sølvertorp 
Veteranstøtten Vagn Risager 
 
1. Velkomst og kort status for veteranindsatsen ved Richardt Sølvertorp 

Orientering om Klub Veteran Kids og venneforening, flagdagen, DIF Soldaterprojekt, Veteran-
holdet og den opsøgende indsats, henvendelse om pårørende-netværk (kvinder) og velkomst 
af Bornholms Marineforening som nyt medlem af BVF. 

2. Indlæg ved kommandant og HJV-chef Ulrik Skytte 
Tak for varm velkomst til Bornholm. Orienterede om sin baggrund: gift, 2 børn, en uformel 
person, til Bornholm fra Bruxelles. Værnepligt inkl. befalingsmand, herunder fængselsbetjent i 
6 år inden officersskole. Har været udsendt et par gange – udramatisk. 
BVF er et godt udgangspunkt for veteranindsatsen, der generelt kan virke meget uigennem-
skuelig. For tiden er alene 11 danske udsendt i FN-missioner (hertil kommer NATO m.fl.). 
Glem ikke dem, der er soldater nu – hvordan? Kan vi indbyde de tjenstgørende? Hvordan får vi 
fat i de unge? Det opleves som om Netflix har vundet. 
Har oplevet et meget frugtbart samarbejde om Flagdagen. 
Der er en snitflade til Interforce, men vigtigt at vi også når de kreative erhverv. 
 



* * * * * 
I den efterfølgende drøftelse blev vigtigheden af relationer og fællesskab understreget, når det 
gælder fastholdelse af de unge, af aktiviteter mv. 

Beredskabsstyrelsen er pt. ved at udsende en halv snes personer til Rumænien. Udsendelsens 
varighed bør ikke være kriterie for definition af en veteran – men konsekvens, risici mv. 

Der er mange bestyrelser og ofte med personsammenfald. BVF er en paraplyorganisation. Må-
ske skal vi tænke nyt og bryde mønstre? 

Definition på en veteran – et politisk spørgsmål. Hvad med de søfolk, der udsættes for pirateri? 

Vigtigt ved missioner med briefinger før-under-efter missionen, og vigtigt at hjælpe også de 
pårørende – børn/unge/koner/kærester. 

3. Flagdagen 2021 – evaluering 
Nok den hidtil største deltagelse ved vores Flagdag, mange gæster og arrangementet forløb til 
stor tilfredshed – der er modtaget mange positive tilbagemeldinger. De mange besøgende 
skyldes for en stor del kasernens pårørendedag. 

Det blev foreslået at flag/faner først kobles på paraden lige før Store Torv, alternativt at de fra 
start er opstillet på pladsen. Flere understregede vigtigheden i Bornholmergardens deltagelse. 

Gode taler og godt med videohilsen fra udenrigsministeren, der blev formidlet inden arrange-
mentet. 

Kan vi gøre mere for at involvere andre i Flagdagen, f.eks. Klub Veteran Kids (deltagelse i para-
de?), andre af foreningerne? Konkret input er velkomne og kan sendes til den kommunale ve-
terankoordinator, som vil dem med i planlægningen af næste års Flagdag. 

4. Klub Veteran Kids + venneforening, status ved Lars Lund og Kirstine van Sabben 
Lars orienterede om den organisatoriske og økonomiske side af Klubbens virke, Pernille og Sti-
na om aktiviteterne og Kirstine om Venneforeningen. 

Den nuværende fondsdækkede finansiering udløber i marts 2022, men KFUM’s Soldatermissi-
on er allerede i gang med at ansøge om fondsmidler fremadrettet, herunder med ansøgning til 
Veterancentret. 

Aktuelt er der 16 børn i alderen 7-21 år, opdelt i tre aldersbestemte grupper, der mødes tirs-
dage. 

Venneforeningen har nu en flyer klar og indleder med dette rep-møde hvervningen af med-
lemmer. Flyeren udsendes til BVF’s medlemmer pr. mail, med opfordring til at alle gør en ind-
sats for at hverve medlemmer og virksomheder mv. til at bakke op om venneforeningen, hvis 
formål er at støtte klubbens aktiviteter økonomisk og synliggøre tilbuddet. 

5. Indsatsen blandt veteraners ægtefæller/kærester 
Kirstine orienterede om de drøftelser, der bl.a. i regi af venneforeningen har været om beho-
vet for et netværk for koner/kærester. Per supplerende med de kontakter han har haft og ide-
er til at realisere et tilbud. 



Der er ingen tvivl om behovet. Det må ikke være for formelt, men neutralt og derfor ikke for-
ankret i forsvarsregi eller på kasernen. 

Veteranstøtten ønsker et kontakt telefonnummer, der kan henvises til – og i første omgang 
kan Kirstine kontaktes. Hun vil sammen med andre i den kommende tid arbejde videre med et 
oplæg til etablering af et tilbud. Facebook og pressen (f.eks. TV2 Bornholms ”360”) kan benyt-
tes til at formidle information om tiltaget. 

Det er vigtigt at netværket bliver selvkørende, med støtte fra Bornholms Veteran Forum. 

6. BVF årsplan 2022, input 
Niels opfordrede til at sende konkrete forslag til årsplanen for 2022, som bestyrelsen vil fast-
lægge på sit næste møde den 22. november. Allerede nu planlægges der med udstillingen 
”Gennem Ild & Vand” til uge 3 på Campus Bornholm. DIF Soldaterprojekt ønsker samarbejde 
med kommunen om et tilbud til udsatte veteraner. Flagdagen og den årlige cykelevent ved Ve-
teranstøtten vil også indgå i planen, samt det udsatte foredrag med Brian Lange. 

Vagn opfordrede til at bruge Veteranstøttens cykel til diverse events. 

Anerkendelsesstenen fra Munch Petersens Vej: Niels er fortsat i kontakt med kommunens pro-
jektleder for Rønne bymidte m.fl. om at få stenen placeret på Store Torv. 

7. Eventuelt: - 

 
Referent: Niels Chresten Andersen 


