Veteranstøtten, Formandsmøde den 9. februar 2017, kl. 1700 på
Antvorskov Kaserne, Slagelse:
Deltagere :
Niels Hartvig Andersen (FM), Per Lorenz Hinrichsen (NF), Alex S. Andersen (KAS), Ole Stokholm
Pedersen, Jan Flemming Hansen, Niels Bannergaard, Bjarne Berner, Preben Korreborg, Finn Pauli
Nielsen, Jan Henrik Tiede (WEB), Ole Stokholm Pedersen, Kurt V. V. Larsen ??, Per Amnitzbøl
Rasmussen ??, Erik Petersen ??, Henrik Bæth (ref.)
Sammenstykket på baggrund af de navne, der fremgår af den ikke-opdaterede hjemmeside
http://veteranstøtten.dk/wordpress/?page_id=259 og DIN (NF) mail af Tue 2/7/2017 7:57 AM om
”Resumé/Sammenfatning af VS Visions- og strategiworkshop”.
Der er muligvis nogle som ikke bør have referatet - og jeg kan sagtens have misset nogle, idet jeg ikke er
helt stiv i navnene endnu – men det kommer forhåbentlig.
Håber du vil hjælpe mig med dette – evt en mailingliste, hvis ikke din mail dækker alle.
TVIVLSSPØRGSMÅL OG MANGLER ER også MARKERET MED GULT NEDENFOR…

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (dato)
Ingen bemærkninger ? (godkendt)
2. Formanden
Evt. PLH noter – eller NHA eget input i f.m. godkendelse (NHA bør fremsende sine
talepunkter til dig, idet han havde en masse god information)
3. Regnskab/budget, V. KAS
Regnskab godkendt ? (Budget for 2017 fremlagt til orientering for alle
udvalgsformænd)
Budget:
Fremadrettet skal alle ”gode ideer” og initiativer, der udløser en eller anden form for
økonomisk aktivitet/forpligtelse samles under et aktivitetsnavn og bilag m.v.
fremsendes til næstformanden.
Ansvar: Alle projektledere
Som udgangspunkt er deltagelse i VS arrangementer omkostningsfri for deltagerne,
men FM opfordrede til en generel ansvarsbevidsthed i forbindelse med såvel til- som
afmeldinger med det formål at opretholde troværdighed og respekt.

4. Aktionsliste
NIL
5. Status fra udvalgene
Der vedlægges kopi af de enkelte udvalgs talesedler/præsentationer
a) Forretningsudvalg (FU)
Har møde med VS revisor den 23. februar vedrørende godkendelse af regnskabet for 2016.
NF arbejder videre med 1. udkast til VS kommunikationsstrategi i forlængelse af
visionsmødet 26-27 januar 2017. 1. udkast forventes klart inden 27. februar.
Indlæg til Baretten vedrørende VS visionsseminar indsendes af NF.
b) Telefonudvalg (afbud fra Niels)
NIL ?
c) Socialudvalg, v. Bjarne
Kort orientering om Polymeren – fynsk projekt, hvor gammel fabriksgrund og -faciliteter
omdannes til mødested for fynske veteraner.
d) Aktivitetsudvalg, v. Jan
- Redegørelse for forbrug 2016
- FM foreslog en ordning, hvor man som deltager forpligter sig som ”næste turarrangør”
e) Friluftsudvalg, v. Niels
Oversigt vedlagt
f) Idrætsudvalg, v. Finn
Kopi af planen fra Finn
g) Informationsudvalg, v. Preben
- Gennemgang af briefing/folder/markedsføringsmateriale
- Offerrådgivning med visitkort til politistationer
- Mulighed for briefinger i missionsområdet
- 2. maj. jubilæumsarrangement på FN-museet.
- Oplæg til at have 8-10 briefere, der har det samlede ansvar og baserer briefingerne på
det centralt udarbejdede materiale – i modsætning til i dag, hvor der foreligger mange
hjemmegjorte versioner.
- KS (VS) visitkort fordeles til arresthuse og fængsler

h) Uddannelsesudvalg, v. Preben
- Idekatalog på baggrund af udvalgsarbejde med enkelte ”problematiseringer”.
- Datoer for introkurser: 5-7/5 og 6-8/10 (weekends). Bør hverdagskurser gennemføres?
- Efterlyser navne på kommunale veterankoordinatorer til deltagelse i introkurser.
- FM efterlyser tillige kandidater til de enkelte udvalg mhp. gennemførelse af uddannelse
- Evt. komprimeret forløb på én hverdag for ”erfarne koordinatorer”
- Ekstrakt af ”Center for frivilligt socialt arbejdes” kursuskatalog (principielt gratis tilbud)
blev omdelt
i) Camp Frøslev, v. Ole
Lejren og faciliteter indtænkes i kommunikationsstrategien og benyttes til
aktiviteter/samlinger, f.eks. årsmøde.

6. Eventuelt
NF: Referat fra Visionsseminar – køreplan: Konsolideret oplæg til oktober
Ansvar: NF
Henrik nævnte det tværkommunale veteranråd (Herlev m.fl., i alt fire kommuner) og
omtalte arbejdet med udarbejdelse af en ”generisk kommunal veteranstrategi”.
Formandskredsen fremsender talesedler – AKOS - briefinger m.v. til sekretæren NLT 16.
februar.
Der blev lagt op til en ”Konstruktiv tilbagemelding” på ….vil vi beholde bygning i Frøslev….??
Synspunkter fremlagt - pro et contra … DL 15. maj til individuelle udvalgsinput. På baggrund
heraf samskriver FU bidragene og kommer med et oplæg den 14. juni. Analyser/input
baseres på et antal M’er fsva. benyttelse fra de enkelte udvalg.
Mødet sluttede kl. 21.20

Næste møde afholdes onsdag den 14. juni i Slagelse

”Underskrift” ? (underskrives af sekretæren)

