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Summarisk referat 
 

Deltagere: Niels Hartvig Andersen, Per Lorenz Hinrichsen, Alex S. Andersen, Kurt 
V.V.Larsen, Jan Flemming Hansen, Preben Korreborg, Finn Pauli Nielsen, Per Amnitz-
bøl Rasmussen, Ole Stokholm Pedersen, Bjarne Berner og Niels Bannergård 
 
Afbud fra Niels Blok og Jan Henrik Tiede. 
 
 
1. Godkendelse af referat (fra august 2017). 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Indlæg fra Formanden 
 

• FMD bød velkommen og gennemgik sin virksomhed siden sidste møde, som han 
på forhånd havde sendt ud til formandsgruppen (bilag 1). 

• Der er fortsat behov for nøje at udvælge vores strategiske samarbejdspartnere, 
idet vores organisation er meget eftertragtet som samarbejdspartner. Vi bør som 
regel kun samarbejde, såfremt begge parter opnår en fordel. 

• FMD præsenterede oplæg til cykeltøj efter møde med VETC. Der er et stort be-
hov for at præsentere VS tilbud til REHAB KMP under VETC. VETC vender til-
bage med et muligt tidspunkt for dette. 

• Der blev orienteret om et muligt samarbejde med Jakob Panton fra Veteranskyt-
terne, idet han har nogle særdeles gode forbindelser til det politiske niveau i Re-
geringen. 

• Der vil blive udfærdiget en skrivelse til DAMIREP med henblik på at indhente NA-
TOs godkendelse af vort veteranmærke. 

• Der har været afholdt møde med den nye CH/VETC i Styringsgruppen. Regnska-
bet for 2017 og budget 2018 blev ved den lejlighed godkendt. 

• Der er indledt en møderække med en fundraiser/foreningsudvikler i Næstved. 
Foreløbig er det besluttet at der sættes fokus på momsfritagelse samt skattefri-
hed til donorer med virkning fra 01. Oktober 2018. Endvidere er det besluttet at 
fejringen af DV 50 års jubilæum den 26. Oktober 2018 skal være en spektakulær 
begivenhed. 

• CH/VETC har lovet at Invictus Game fremover vil blive en mere åben aktivitet for 
de øvrige veteranaktører. 
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• FMD har udtrykt uenighed i DSM skrivelse vedrørende regeringens oplæg til nyt 
forsvarsforlig i relation til behovet for øget forskning inden for veteranområdet. 

• FMD deltager i den Norske Veterankonference i 06-08. November.. 

• FMD gjorde opmærksom på at der 15. November er økonomimøde hos revisoren 
kl. 0900. 

• FMD deltager den 29-30. november på kursus i Camp Frøslev, arrangeret af 
AmikiGroup.. 

• Kursus i  ”få dit budskab frem” afholdes i Vordingborg den 04-05. December. Her 
deltager FMD kun den 04. DEC, idet han ønsker at deltage i et seminar i Odense 
den 05. December vedrørende professionalisering contra frivillighed. 

• Der erindres om at der er julegudstjeneste samt efterfølgende reception den 06. 
December i Ringsted hos VETC. 

• Endvidere er der møde i Sydsjællandsk og Lolland-Falsters veteranforum i Vor-
dingborg den 01. December og DV parade på Kastellet den 22. December. 

 
3. Status for budget/regnskab. 
 
Status for budget/regnskab for 2017 med opgørelse pr. 31. Oktober 2017 blev udleveret 

og gennemgået af bogholderen. De enkelte udvalg blev gennemgået. Generelt ser aflø-

bet fornuftigt ud. 

Det blev vedtaget,  at Forretningsudvalget kan overføre 50.000 kr. til fælles pulje. Endvi-
dere kan 50.000 fra Fonden overføres. 
Uddannelsesudvalget kan overføre 40.000 kr. til fælles pulje. 
Telefonudvalget kan overføre 10.000 kr. til fælles pulje. 
Idrætsudvalget kan indledningsvis overføre 10.000 af i alt 20.000 kr. Idrætsudvalget 
skal forlods have 50.000 kr. i forskud 2018 til opstart af forberedelser af Caminoen. 
Aktivitetsudvalget kan overføre 20.000 kr. til fælles pulje. 
Informationsudvalget vil få overført beløb fra puljen til indkøb af effekter samt investerin-
ger jf. særskilt plan herfor. 
Socialudvalget overfører 20.000 kr. til fælles pulje, idet der dog gives en tilbagemelding 
den 01. december om validiteten i denne disposition. 
Camp Frøslev kan foreløbig anvende 50.000 kr. fra Fonden til nødvendige arbejder 
samt yderligere regne med beløb fra pulje. 
Sammenlagt er der ca. 150.000 kr., der kan overføres til fælles pulje. Bogholderen laver 
fordeling af dette beløb. 
Budget for 2018 blev gennemgået. Forudsætning for budgettet er at VS kun tildeles 2.5. 
mio. kr., ingen tilskud får fra 10 mio. kr. puljen samt ingen donationer. Såfremt dette er 
forudsætningen, gør VS følgende: 

o Aflyse/springe buk med Bosnien turen (280.000 kr.) 
o Aflyse gensynstræf, Familiesommerlejr (30.000 kr.) 
o Aflyse gensynstræf, Norge                     (20.000 kr.) 
o Undersøge muligheden for at få ny udbyder til telefonlinje 
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4. Aktionslisten 
 

Oversigt over frivillige i Veteranstøtten. (Hvordan bruges skemaet?) 
 
Findes i Excel ark, styret af Jan Flemming Hansen. Er nemt at håndtere. Såfremt man 
måtte have problemer,kan Jan kontaktes. Aktion: De enkelte udvalg skal inden 15. de-
cember havde opdateret oversigten inkl. de første seks cifre i CPR nr., således at vi kan 
videregive oplysninger til tjenestestederne ved anvendelse af disse. 
 
Status for udvalgene 
 
 
Forretningsudvalget ved Næstformand (NF) Per Hinrichsen 
 

• 1. udkast til kommunikationsstrategi er sendt ud og der er modtaget en del be-
mærkninger, som vil blive taget til efterretning. Herunder skal dokumentet gøres 
mere enkelt og bilag vedlægges for at øge overskueligheden. Vil blive færdiggjort 
inden årets udgang. 

• Efterfølgende blev nyt udkast til Vision, Mission gennemgået som der med nogle 
få rettelser var bred enighed om (bilag 2). 

• I relation til pilotprojektet VeteranerSkolerFørstehjælp så er projektet indtil videre 
blevet udsat indtil 2018, idet Johanitterhjælpen har fået tilsendt DV forsikringspa-
pirer, som gennemgås af en advokat med henblik på at fastlægge evt. udfordrin-
ger i forbindelse med arbejdsgiveransvar mv. Pilotprojekt forventes gennemført 
ved en skole i Ballerup og dernæst i Aalborg. 

• NF orienterede om afholdt møde den 11. oktober med Dansk Folkehjælp i rela-
tion til at afdække muligheder for fremtidigt samarbejde. Der vurderes,  at være 
en række muligheder i relation til idrætsarrangementer, arrangementer for ud-
satte veteraner samt især lejre for børn til PTSD ramte veteraner. Dansk Folke-
hjælp vurderes at kunne udnyttes i relation til Veteranstøttens Pårørendestøtte 
under Socialudvalget. Dansk Folkehjælp så en række muligheder for at instruktø-
rer fra Friluftsudvalget ville kunne støtte deres arrangementer. Bjarne Berner vil 
etablere et møde vedrørende nærmere samarbejde og FMD vil blive inviteret til 
at møde Generalsekretæren for Dansk Folkehjælp. Informationsmateriale om 
Dansk Folkehjælp samt projekt Next Step blev udleveret. 

• Udkast til retningslinjer for Resumé 2018 blev gennemgået. Resumeet tilføjes et 
afsnit om anvendt økonomi, som Bogholderen udarbejder. Øvrige bidrag skal 
være NF i hænde senest den 15. DEC. Aktion: FMD, NF, Bogholder og alle 
udvalgsformænd. Per Amnitzbøl er rede til at sætte billedmateriale ind i resu-
meet. 

• Det blev vedtaget at Preben Korreborg er formand for udvalget vedrørende fast-
holdelse og rekruttering. Niels Blok (+) deltager tillige i udvalget. Der var en 
række drøftelser om udvalgets kommende arbejde. 
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Idrætsudvalget ved FMD Finn Pauli Nielsen. 
 

Idrætsudvalget orienterede om følgende forhold: 

· Generelt. 

Simon Philipsen,  som er afgået som medlem af IDRUDV forventes at blive erstattet af 
SSG (pens) fra FSN Karup, som deltog i sidste VS Intro-kursus. 

Yderligere 2 personer fra Intro-kursus er sat på IDRUDV HJ-hold. 

· Status for IDRUDV Aktivitetsplan (AP) 2017. 

Generelt: 

IDRUDV AP 2017 er næsten gennemført, der mangler p.t. VETCAMP 2017 fra 01. – 08. 
DEC 2017 på Club La Santa på Lanzarote. 1. samling gennemføres 04. – 05. NOV 
2017 i CF. 

Sidst er VS åbne mesterskaber i skydning gennemført 14. OKT 2017 i Herning med 20 
deltagere og VS Idrætscamp 2017 i Vejen Idrætscenter den 20. – 22. OKT med 45 del-
tagere. Begge aktiviteter blev meget fint modtaget af deltagerne. 

Følgende aktiviteter er ikke gennemført: 

o Caminovandringen mangler fortsat 110.000 kr., før den kan starte som et forsøg. 
FUDV har givet IDRUDV tilsagn om at kunne anvende 50.000 kr. fra fondsmidlerne til 
forsøget i 2018. 

o DHL-stafetten har ikke kunne gennemføres, da Forsvaret (CFMI) ikke har svaret på 
VETC anmodning, om at lade VET deltage på samme vilkår som Forsvaret. 

o VS åbne golfevent blev aflyst, da der ikke kunne skabes kontakt til samarbejdspartne-
ren. 

o VS T-shirt: Der er endnu ikke genanskaffet for T-shirts for 20.000 kr., da visse størrel-
ser (XXL) er udgået. Ny T-shirt forventes at skulle designes i et samarbejde med alle 
udvalgene. 

· Status for IDRUDV Aktivitetsplan 2018. 

IDRUDV AP 2018 ligger i 1. udkast, og dette er fremsendt FUDV. AP 2018 forventes 
færdigbehandlet på IDRUDV næste møde den 09. JAN 2018. 

· Øvrige forhold. 
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Samarbejde med DIF Soldaterprojekt. 

IDRUDV deltog i et møde med Rune Oland, hvor et fremtidigt idrætssamarbejde blev 
drøftet. Det var konklusionen, at der vurderes at være muligheder for samarbejde frem-
over. 

Det undersøges om deltagelse i Royal Run kan være et forsøgsprojekt. 

Endvidere gennemfører DIF SP Ride for Rehab 9 dage mellem 26. AUG – 05 SEP 
2018. VS kan evt. støtte ifm. gennemførelsen af aktiviteten. 

Telefonlinjen ved FMD Niels Bannergård 

• Flere og flere pårørende ringer til Telefonlinjen og bruger rigtig meget tid, hvilket 
er belastende. 

• Ganske få navngivne PTSD-ramte veteraner tager rigtig meget tid grundet kom-
plicerede forhold. Dette er også en belastning. 

• Ved Folkemødet i 2018 på Bornholm har Vagn Risager lovet at stille op og koor-
dinere indsatsen i relation til VS og DV stand i samarbejde med lokalforening 
Bornholm. Forplejning er nødvendig. Aktion: Betales af Aktivitetsudvalget. 

• Ny præst på Bornholm drøftet. 

• FMD undersøger muligheden for en alternativ udbyder, men foreløbig giver TDC 
den bedste dækning overalt i Danmark. 

• Har kontakt til en facebook gruppe på i alt ca. 180 nødhjælpschauffører, der øn-
skes optaget under Danmarks veteraner. Aktion: FMD finder en mentor, der kan 
hjælpe dem med at blive optaget. Bl.a. skal de have lavet en struktur. 

 
Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen 
 

• Input fra DSI intet nyt til mødet efter årsmødet. 

• Bookinger af briefinger. Alle enheder der ønsker briefing, skal booke via hjemme-
siden eller andre der aftaler, skal overleveres til planlægger. Så sikrer vi,  at der 
altid er en, der kan levere opgaven. 

• Eftersyn af brandmateriel er gennemført af Falck uge 43. 24.10 2017 (IAB). 

• Brandsyn foretages den 15. november, Brand & Redning Sønderjylland. Udføres 
af brandinspektør Henning Jensen. Efter reglen Spejderhytter. 

• Husk der skal altid forefindes en navneliste over indkvarterede personer. 

• Statistik oplyses på mødet, antal personer samt overnatninger. Færre overnat-
ninger end i 2016. 

• Danmarks Veteraner Sønderjylland, pris for leje af lokaler ved møder. 4 gange 
2017. Det blev besluttet at de lejer lokalerne gratis. 

• Forplejning ved / afhentes af daglig leder Camp Frøslev. 

• H-16 males i 2018. 

• H-15 Formanden har opsagt lejemålet. Forslag til opsigelse er fremsendt til for-
manden af OSP. 
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• Ny hoveddør isættes i H-16 DSI projekt, er aftalt med tømrer fra værkstedet DSI. 

• Køreseddel vedrørende TB blev omtalt, Veteranstøtteprojekt/ DV projekt. TB får 
besked om at ny køreseddel skal fremsendes og udfyldes med datoer og rejse-
beskrivelser samt underskrives af ejer. 

• Nye hvervefoldere er nu kommet til Camp Frøslev, og ligger fremme til kunderne. 

 
Informations- og uddannelsesudvalget ved FMD Preben Korreborg 
 
Informationsudvalget 
 

• INFO udvalget er lead på et ad hoc udvalg vedr. plan for rekruttering og fasthol-
delse af frivillige til VS, hvor Niels Blok tillige indgår. Yderligere unge søges – pri-
mært fra den østlige del af Danmark. I udvalget vil det bl.a. blive diskuteret, hvor-
vidt tabt arbejdsfortjeneste kan indgå som et forslag med henblik på at tiltrække 
unge kræfter. 

• Opdatering af hjemmeside, udfærdigelse af en standardbriefing samt gennem-
gang af PR-materialer og facebookside planlægges gennemført af en senior-
gruppe 04-05. December i Vordingborg. 

• Hjemkomstbriefinger vil fremover indeholde en kort orientering om Velkommen 
Hjem projektet og deres pjecer vil blive fremlagt til de interesserede. 

• INFO udvalget fremlagde et skriftligt forslag om, hvorledes VS møder fremtidens 
udfordringer og i højere grad koordinerer ressourcer og indsatsområder ved re-
præsentationer ved åbne arrangementer ud fra Ved, Kan, Vil og Gør-modellen. 
Formandsgruppen havde ingen bemærkninger hertil og tiltrådte af INFO udvalget 
fremover koordinerer VS deltagelse i åbne arrangementer. 

• INFO udvalget har etableret et godt samarbejde med GHR og orienterede om kom-
mende velkomst arrangementer. 

 
Uddannelsesudvalget 
 

• Evalueringsrapport vedrørende deltagelse i NVIO kammeratstøtteseminar i 2017 
er efterfølgende fremsendt til Formandsgruppen. Det anbefales, at VS fortsat del-
tager i dette seminar i 2018. Evt. emner til dette seminar tilsendes uddannelses-
udvalget snarest. 

• Problematikken vedrørende forsikringsforhold blev rejst. Forsikringsforhold under-
søges i øjeblikket i forbindelse med VeteranerSkolerFørstehjælp Projektet. 

 
 
Aktivitets- og Fritidsudvalget ved FMD Jan Flemming Hansen 
 

• De fleste af Aktivitets- og Friluftsudvalgets aktiviteter for 2017 er gennemført. 

• Fonden har givet tilskud til 32 aktiviteter. Afvikling af ca. 50.000 kr. udestår. 

• Udestående afregninger hos Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) giver problemer. 
18 ud af 20 afregninger var forkerte. Aktion: Kassereren søger sammen med Jan 
Flemming om at få et møde i stand, der kan rette op på den utilfredsstillende sags-
behandling. Kassereren skal i denne proces have adgang til VS E-boks, hvilket er 
sket. 
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Socialudvalget og Pårørendestøtten ved FMD Bjarne Berner 
 

• Socialudvalgets medlemmer er alle aktive omkring veterancafeer, og vi forsøger 
at være repræsenteret over hele landet, og kommer derigennem i kontakt med 
rigtig mange veteraner og deres pårørende. 

• Udvalget deltager i møder i socialfaglige foraer med kommuner, regioner, krimi-
nalforsorg, forsorgshjem, Veterancentret, faglige organisationer og advokater. 

• Vi har pt. løbende sager ifm. arb.skade, skilsmisse, pensionssager, afsked, re-
hab.,civiluddannelse ogboligsager, . 

• Vi deltager også i alle regionale veteranfora vi bliver inviteret til.  Det giver stor 
berøringsflade og de afgørende kontakter til vores faglige arbejde. 

• Udvalget har fået en del nye medlemmer i forbindelse med opstart af Pårørende-
støtten som er kommet rigtig godt fra start i det Nordjyske, modellen deroppe 
skal nu udbredes til resten af landet. Det venter vi os rigtig meget af, og der sam-
arbejdes med alle relevante samarbejdspartnere – som alle har taget rigtig posi-
tivt imod os – det drejer sig foreløbig om veterancenteret, KFUM, Veteranhjem-
met. Der har dog også været de sædvanlige negative røster fra Facebook om-
kring initiativet, men de forstummer i takt med de positive tiltag. 

• Udvalget er også blevet tilført stor kompetence i form af Henrik Fenneberg (SSG 
og meget aktiv i Veteranoasen/cafeen Yxengaard og fammiliesommerlejre) og 
Gert Remme (formand Politiets Blå Baretter, Veteran både som soldat og politi-
mand, aktiv i Veterancafe Silkeborg, formand for Natteravnene i Silkeborg m.m.) 
han vil være en rigtig god mand ifm. Med alt hvad der har med politi at gøre – 
både på den ene og den anden side af skranken. 

• Vi oplever en stærkt stigende mangel på kvalificerede døgntilbud/behandlingstil-
bud i offentligt/validt regi. De private tilbud har vist sig utilstrækkelige i flere til-
fælde i forhold til at kunne løse opgaverne til skade for både veteranerne og ikke 
mindst deres pårørende. Her er det vigtigt at understrege, at Veteranhjemmene 
og Soldaterrekreationerne er udmærkede tilbud til de lettere midlertidige opga-
ver, men ikke som løsning på de komplekse problemstillinger som en virkelig 
hårdt ramt veteran møder med. 

• Der dukker hele tiden behandlingstilbud op af forskellig karakter, her kan være 
tale om forsøg med illegale stoffer – extacy – holografisk stressreducerende hea-
ling, nåle i ørerne osv. Vi overlader trygt al visitering til valid behandling til Vete-
rancenterets kompetente medarbejdere – som i den forbindelse i øvrigt i Nordjyl-
land tilbyder ugentlige mindfullnes behandlinger. 

• Veteranstøttens Nordiske MC Tour bliver næste år fulgt op af Nordmændende 
med et lignende arrangement. Det kommer til at foregå i perioden fra 11-18 juni 
og vi får mulighed for at deltage med 10 veteraner. Til denne tur deltager Norge, 
Sverige, Finland, Danmark, og som noget nyt bliver også Færørerne og Island 
inviteret. 
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Evt. 
 

• Knud Østbøl, leder af Beria i Norge, er indstillet til årets veteranpris (Han fik pri-
sen og blev ønsket tillykke af FMD) 

• Danmark har fået rådighed over 2 kursuspladser over tre weekender til NVIO 
kammeratstøtteseminar 2018. En kandidat fra Idrætsudvalget,  en kandidat fra 
Socialudvalget og en kandidat fra Aktivitetsudvalget er indstillet. FMD for Uddan-
nelsesudvalget behandler indstillingerne og fremsender en anbefaling, som fore-
lægges for Forretningsudvalget. 

• Veterancaféer under åbning i Mariager og Holbæk 

• Venstre afholder den 15. November kl. 1900-2100 på Veterancafé Vordingborg 
et åbent arrangement om Veteraner og pårørende, hvor Borgmester Michael Sei-
ding Larsen, Charlotte Bisserup, Støt Soldater og Pårørende samt landspolitiker 
Jacob Ellemand-Jensen deltager. 

• Formandsmøder i 2018 gennemføres planlagt i Slagelse: 
o 22. februar, 
o 17. maj, 
o 23, august samt 
o 22. november. 

• Næste års Årsmøde gennemføres 29-30. september i Camp Frøslev. Ole Stok-
holm undersøger mulighed for at kunne trække på Efterskolens køkken samt få 
efterskoleelever til at servere under festmiddagen. 

 
Således opfattet. 
 
P.L. Hinrichsen 
Næstformand i Veteranstøtten, fungerende sekretær. 


