
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
af BVF ledelsesmøde den 22. november 2021 

Ullasvej 23, Rønne 
 
Til stede Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen, Jens Voigt, Per Rathmann og Niels Chresten 

Andersen 
Afbud John Walther 
 
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af referater af BVF ledelsesmødet 4/10-21F: godkendt 

3. Repræsentantskabsmødet 26/10-21, opfølgning 
Godt fremmøde og god stemning. Stor tilfredshed med Flagdagen, men der skal gøres mere for 
at få flere involveret. F.eks. kan Klub Veteran Kids gå med i paraden, og faner/flag foreslås der-
imod at blive opstillet på pladsen og ikke indgå i paraden. 

4. Siden sidst 
a) Medlemssituation, status: 16 medlemsorganisationer nu med. Nyeste medlemmer er 

Bornholms Marineforening, Kastellets Venner og Klub Veteran Kids venneforening. 
b) Økonomi, status: Forbruget i 2021 ligger på ca. 68.500 kr. Der investeres i en roll-up, et 

beach banner og der vil muligvis blive udgifter til annoncering og afholdelse af møde for 
koner/kærestenetværk. 

c) Andet: - 

5. Årsplan og budget 2022 
Udkast behandlet og godkendt. 
Det anbefales at BRK indgår samarbejdsaftale med DIF om soldaterprojekt (Safe Zones), med 
opstart 13. januar 2022. BVF afsætter midler til åbning og medfinansiering af de skadede tidli-
gere udsendte, som BRK (jobcentret) ikke har mulighed for at finansiere. 
Udstillingen ’Gennem Ild & Vand” i uge 3 og Flagdagen 5/9 er de to større aktiviteter. Hertil 
kommer Veteranstøttens årlige cykelevent og Frivillig Fredag arrangementet, begge i septem-
ber, samt støtte til Klub Veteran Kids venneforening samt evt. etablering af et ko-
ne/kærestenetværk. 
Den 20. januar 2022 får Bornholm besøg af VETC’s familieenhed. Niels forbereder program for 
besøget, herunder møde med BVF’s bestyrelse. 
Jens og Per arbejder videre med oprettelse af en åben facebook-side. 
Enighed om at sportsevents og lignende bør benyttes til at synliggøre veteranindsatsen. 



 
6. Eventuelt: - 
 
 
Referent: Niels Chresten Andersen 


