
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
af BVF ledelsesmøde den 17. januar 2022 
Gæstekantinen, Landemærket 26 Rønne 

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

Andersen 
Afbud John Walther 
 
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 
2. Godkendelse af referater af BVF ledelsesmødet 22/11-21: godkendt 
3. Siden sidst 

a) Årsplan, ændringer: Udstillingen udsat indtil og VETC familieenhedens besøg udsat til 14. 
februar. Niels indkalder Flagdagsgruppen til møde snarest muligt. Der planlægges i foråret 
en ét-dages studietur til Høvelte og København for bestyrelsen, med henblik på at samle 
inspiration omkring veterancafé, veteranhjem mm. 

b) Medlemssituation, status: Intet nyt 
c) Økonomi, status: Der er bestilt roll-up og beach-banner, som begge er på vej. Niels udar-

bejder regnskab og får det revideret indenfor den kommende måned. 
d) Veteranholdet og den opsøgende veteranindsats, status: 

Jens bistår veteran med at ansøge om medalje for Balkan-veteraner. 
Per og Niels har møde 1/2-22 med Jobcenter om at finde en koordinerende jobkonsulent til 
fleksjob mv. på kasernen. 
Per har været i kontakt med bl.a. Familienetværket, der er parat til at støtte etableringen af 
et kone/kærestenetværk med 1.000 kr. pr. møde. Per og Niels følger op med Kirstine van 
Sabben. Det vil være godt med ressourcepersoner til at deltage, men ikke lede det. 

e) DIF Soldaterprojekt, samarbejdsaftale og opstart af Safe Zone 13. januar: 
Richardt underskrev samarbejdsaftale for BVF og Niels indhenter underskrift fra kommu-
naldirektør. Der var én fremmødt 13/1-22, men Per oplyste at flere er på vej. Han har aftalt 
med DIF at der kan dispenseres fra kravet om ’skadede’ veteraner. Niels sender opslag til 
alle BVF’s medlemmer, ligesom muligheder for opslag på bibliotek, soldaterhjem m.fl. un-
dersøges. 

f) Besøg af VETC Familieenhed udsat til mandag 14. februar, Niels er i gang med programmet, 
der inkluderer et møde med BVF’s bestyrelse. Det foreslås at kombinere det med en fro-
kost på Soldaterhjemmet – Niels tjekker. 

g) Udstillingen ”Gennem Ild & Vand” udsat indtil videre grundet Covid 19-restriktioner. Niels 
er i kontakt med både Campus Bornholm og Udsendt af Danmark. 



h) Andet: Kommunalbestyrelsen har genudpeget Kirstine van Sabben som repræsentant i 
BVF’s bestyrelse, samt nyudpeget Holger Pii til repræsentskabet. Niels kontakter Holger for 
at introducere ham i BVF’s arbejde. 

4. Repræsentantskabsmødet torsdag 3. marts 2022 fra kl. 19.00 
a) Mødested: Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne – Niels booker 
b) Dirigent: Ulrik Skytte – Richardt kontakter 
c) Program og evt. tema: Ingen specifikke temaer, men Niels kontakter borgmester Jacob 

Trøst om at deltage, ligesom centercheferne Allan Westh, Ann Rubæk-Nielsen og Margre-
the Vogt Thuesen indbydes, samt Midtpunktsleder Ingrid Bentsen, Pernille Pedersen og 
Stina Andersen fra Klub Veteran Kids indbydes til at deltage. 

d) Praktiske forberedelser: indkaldelse, regnskab, årsberetning mm. 
Regnskab udarbejdes og revideres, aktivitetsrapport udarbejdes – herunder som grundlag 
for årsberetning – og indkaldelsen sendes ud en måned før ved Niels. Richardt er på valg og 
genopstiller. 

e) Andet: Hjemmeside opdateres snarest muligt med referater mm. 

5. Eventuelt 
 
 
Referent: Niels Chresten Andersen 


