VETERANSTØTTEN
FORMANDSMØDE
18. maj 2017
Slagelse

Summarisk referat
Deltagere: Niels Hartvig Andersen, Per Lorenz Hinrichsen, Alex S. Andersen, Kurt
V.V.Larsen, Jan Flemming Pedersen, Preben Korreborg, Jørn Ole Rædkjærhus, Jan
Henrik Tiede, Per A. Rasmussen, Niels Bannergaard, Ole Stokholm Pedersen, Bjarne
Berner.
Afbud fra Niels Blok.

1. Godkendelse af referat (af 13. marts 2017)
Referatet blev godkendt.
2. Indlæg fra Formanden
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FMD takkede formandsgruppen i VS for tillid og opbakning i relation til den krise,
som han som FMD i Danske Veteraner (DV) havde været igennem.
Vurderer at VS fungerer fint.
Der har været en del problemer og udfordringer i forbindelse med overdragelse
af kasserer funktionen, men dette er nu langt om længe på plads.
DV havde et godt repræsentantskabsmøde i slutningen af april med valg af ny
bestyrelse og gennemgang af vedtægter. DV vil udfærdige forretningsorden, kontoplan og styringsdirektiv, som VS efterfølgende kan kopiere. FMD var meget tilfreds med at VS formænd deltog i mødet.
1.2. mio kr. over tre år er afsat til HRN, SVN, FLV og SOKOM til gensynstræf for
veteraner.
VS har fået tilbud om juridisk assistance fra Tempelherreordenen. Et godt tilbud
som styres af Bjarne Berner.
Stor ros til FMD for FN-museet for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af Museets 25 års jubilæum den 02. Maj.
VS har modtaget tilbud om en donation fra et norsk dødsbo på 60.000 kr. Det vil
blive undersøgt via Tempelherreordnenen hvorledes arveafgift skal håndteres.
FMD ønsker at VS i højere grad skal reklamere for alle tilbud til veteraner og pårørende på vor hjemmeside. Beslutning: Gøres for øjeblik via en åben facebook side, hvilket der fortsættes med. Veterancentret videresender ingen tilbud, med mindre de er landsdækkende.
Formand: Niels Hartvig Andersen. Heksehøjen 19, 4700 Næstved. Tlf. 61311098: formand@80608030.dk
Kasserer: Alex Steenberg Andersen. Bakkevej 22, 4241 Vemmelev. Tlf. 20105390: kasserer@80608030.dk
Veteranstøtten CVR-nr. 29 28 79 10. www.veteranstøtten.dk en del af De Blå Baretter.
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FMD har deltaget i INTRO kursus i Frøslevlejren 6-7 Maj med stort udbytte. Det
bør evt. overvejes at tilbyde, at man fremover kan medbringe sin partner til dissekurser Kurserne bør omdøbes, idet indholdet skifter fra gang til gang. Der bør
principielt være et kursus i foråret og et i efteråret. Beslutning: Da dette er i
overensstemmelse med VS vision om inddragelse af pårørende skal FMD
for UDD udvalget overveje dette og fremkomme med forslag hertil forud for
næste kursus.
VETC har udsendt tilbud om uddannelse af frivillige uden at inddrage VS i væsentligt omfang. Sagen følges af Preben, der kunne oplyse at endeligt indhold og
form ikke var på plads. Preben har møde med VETC 23. maj.
FMD og NF afholdt 16. maj møde med Veteranalliancen på veterancafeen i Middelfart og havde et godt og udbytterigt møde med tilsagn om samarbejde og dialog samt støtte til Veteranalliancens mærkesager, som de er gode til at følge op
på politisk. Veteranalliancen er tilbudt at bruge en side i Baretten. Veteranalliancen arbejder på oprettelse af et bisidderkorps via Frivilligt Uddannelsescenter i
Odense, hvilket støttes af CH/VETC. FMD nævnte at et sådant korps samt etablering af en besøgstjeneste bør etableres af VS og DV.
FMD blev efterfølgende belært om at VS har et uddannet bisidderkorps i form af
Socialudvalget og at Telefonudvalget arbejder tæt sammen med feltpræsterne,
der fungerer som besøgsvenner. Endvidere er der i VS mulighed for også at få
økonomisk rådgivning. FMD tog dette til efterretning, men mente dog at DV
burde uddanne flere besøgsvenner og bisiddere. Beslutning: FMD for Telefonlinien og FMD for Socialudvalget sørger snarest for – i samarbejde med
WEB master – at kompetencer som bidsidder, besøgstjeneste og økonomisk rådgivning tydeliggøres på VS hjemmeside. Alternativt gennemføres
et møde herom.
VS regnskab for 2016 samt beretning godkendt med stor ros fra VETC.
29. maj gennemføres Peacekeeper parade på Kastellet. Der uddeles 25 års gratis Balkan medalje for dem, der er medlem af DV. Alternativt kan den købes på
stedet.
Der gennemføres Hærløb på Hærens Officersskole 08. juni med støtte fra VS.
Der gennemføres Sommerstævne, Åben Hede, Gensynstræf i Ålborg mv. jf. aktivitetskalenderne for VS og DV.
Henvendelse fra fabriksejer om at ansætte udfordrede veteraner Beslutning: Videregives til NF med henblik på kontakt til ”Velkommen Hjem”
FMD afholder møde med FC 22. maj. Oplæg udsendt og videregivet til VETC.
Anmodning om yderligere en mio. kr. til VS, såfremt aktivitetsniveauet skal fastholdes.
VETC gennemfører Hestekursus i USA for fem veteraner. Over 6000 amerikanske veteraner har gennemført dette med succes.
VETC inviterer i samarbejde med VS alle veterancafeer til møde i Karup den 21.
juni. Beslutning: VS inviterer til socialt arrangement 20. juni om eftermiddagen med spisning, overnatning og morgenmad. Rejseomkostninger afholdes at Veterancafeerne selv. Udgiften til bespisning og overnatning tages
fra INFO udvalgets budget, idet VETC har lovet at give tilskud på 25.000.

3. Status på budget/regnskab
a.
b.
c.
d.

Regnskab 2016 gennemgået jf. udleverede bilag.
Budget 2017 gennemgået.
Instruks for Kasserer & Regnskabsfører udleveret.
Fremtidige procedurer:
1. Husk at påføre hjemmeadresse
2. Husk rejsens formål hvis medaljeparade i Holstebro så skriv det.
3. Husk at påføre rejserute (således at det er til at kontrollere kilometer,
Husk det afregnede beløb skal kunne overholde skat´s krav.
4. Hvis der er foretaget indkøb (også i forbindelse med et møde) så anvend blanket for kontorhold, dette gælder også ved køb at telefoner og
andet udstyr.
5. Rejseafregning er kun til at afregne rejser og de i forbindelse med rejsen
forbundne omkostninger.
6. Husk at påføre kontonummer for aktiviteten, (rejse/møde/kontorhold).
7. Husk underskrift af udvalgsformand eller særligt bemyndiget person.
8. Dokumenter kan for at spare porto fremsendes indscannet i PDF format.
9. Dokument indscannes sammen med bilag som en fil. (En rejse med bilag)
10. Husk at navngive filerne og mail således at der efterfølgende er en mulighed for at finde de fremsendte bilag. Hvis alle mail og filer hedder
rejse eller afregning er det næsten umuligt.
11. Endelig bedes mødekredsen her om ikke bevidstløst bruge nogle tidligere gemte filer, hvis jeg ikke rettede var der flere af jer der aldrig fik
penge ind på kontoen.
12. HUSK NU HVIS I IKKE KAN LÆSE HVAD DER STÅR SÅ KAN VI NOK
HELLER IKKE.
13. Husk vi (regnskabsfører og kasserer) er ikke administrative medarbejdere for udvalgene, det må I venligst finde en anden til.
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4. Aktionslisten
Oversigt over frivillige i Veteranstøtten. (Hvordan bruges skemaet?)
Blev gennemgået på tavle af Jan Flemming Hansen. Findes i excel regneark og er nemt
at håndtere. Såfremt man måtte have problemer kan Jan kontaktes.
5. Status for udvalgene

Forretningsudvalget ved NF Per Hinrichsen
•
•

•

•

•
•
•

Sekretær Henrik Bæth har meldt sig fra funktionen grundet ansættelse som jurist.
NF og Jan Flemming Hansen varetager i fællesskab sekretærfunktionen indtil ny
sekretær findes.
Møde afholdt 15. maj med direktør Helene Djursø, CareConsultning, der er ansvarlig for projektet ”Velkommen Hjem”. De er fortsat meget interesseret i et tæt
samarbejde med VS. FMD for Velkommen Hjem, direktør for Københavns Lufthavn, Thomas Woldbye, afholdt i sidste uge møde med Forsvarsministeren, der
var meget positiv overfor initiativet. Initiativet ønsker en formel godkendelse fra
Forsvarsministeren og Forsvaret. De fik tilsagn om at Forsvarsministeren deltager i en Konference på FAK om veteraner den 01. november, hvor også VS vil
blive inviteret. Helene Djursø var positiv over for en supersponsor kontrakt med
FN Museet og vil efterfølgende foreligge bestyrelsen forslaget. Standard papir
udleveret. NF har indvilliget i at hjælpe til med at skabe netværk til FSV.
Årsmøde planlægges afholdt i Frøslev Lejren 29 september og 01. oktober. Standard program gennemføres, hvor CH/VETC inviteres. Viceforsvarschefen udelades og i stedet inviteres en foredragsholder som alle de frivillige får et større udbytte af. NF vil endvidere fremlægge VS udkast til en kommunikationsstrategi.
VETC instruks til VS for regnskabsaflæggelse er i dag blevet gennemgået i udkast ved VETC. Bemærkninger er afgivet og endelig udkast forventes inden sommerferien. Selvom VETC får hyppig indsigt i VS regnskab og budget, vil dette
dog give mulighed for at VETC evt. kan hjælpe VS med udgiftsposter, der er økonomisk vanskelige at gennemføre, ved bl.a. at omdisponere beløb til KFUM og
Fonden for Danske Veteranhjem ved. Fx vakancer.
VS statutter er under revision og udkast forventes fremsendt til VETC inden sommerferien.
VS kommunikationsstrategi forventes sat i høring ved VS udvalgsformænd primo
august, idet det kan oplyses at NF er enig med FMD/UDD udvalget om skelettet.
Det kan oplyses, at NF som nyvalgt NF/DV gennemfører visionsseminar for VS
13-14. juni på Vordingborg Kaserne med henblik på sikre at de to sammenhængende organisationer opererer synkront og i samklang.

Telefonudvalget ved FMD Niels Bannergaard
•
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Har haft 220 opkald i løbet af 2016.

•

•
•
•
•
•
•

Har holdt årsmøde i Frøslev med 75 % deltagelse. Speciallæge i psykiatri Hans
Auning holdt foredrag om PTSD og han kan varmt anbefales til årsmødet. Derudover deltog veterankoordinator for Sønderborg Kommune, Kim Andersen. Han
blev i sin tid, som PTSD-ramt, hjulpet af telefonlinen.
En veteran ønsker at angive telefonlinjen til Politet på grund af formodet anklage
om misrøgt af heste. Sagen er overgivet til KTO på Haderslev Kaserne.
Ny telefonvagt er tilgået. Han er operativt klar, men telefonlinjen kunne godt bruge
2-3 yderligere telefonvagter.
Man har mange tunge veteraner på linjen. Disse søgt henvist til VETC mentorer.
Ringsted Bibliotek har anmodet telefonlinjen om en udstilling i AUG/SEP i 3 uger.
Koordineres med INFO udvalget.
Niels Bannergaard har hjulpet med opstart af veterancafé Køge.
Niels Bannergaard foreslår – belært af mange års erfaringer i såvel VS som DV
regi, at FMD udstyres med en reservekonto/ad hoc konto til pludseligt opdukkende
mål/aktiviteter. For nærværende har FMD ingen fleksibilitet, idet udvalgene naturligt nok søger at disponere tildelte midler forlods. Beslutning: Dette blev enstemmigt tiltrådt af alle. Der skal findes min. 20.000 hos udvalgene. Alternativt
tages beløbet fra tildelte donationer.

Socialudvalget ved FMD Bjarne Berner
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Udvalget har haft mange udfordringer i relation til familieproblemer, Kommuneproblemer, arbejdsskader, misbrugsproblemer og ensomhed.
Har været travlt engageret i Nordjylland med en række myndigheder og veterancafeer. Har haft et positivt samarbejde om MC tour.
Samarbejder med læger, veterankoordinatorer, CS, Kriminalforsorgen, Tempelherre Ordenen.
Deltager i mange møder med fx Randers Kommune, hvor man er i gang med at
udvikle en veteranpolitik, herunder en facilitet på Kommunens hjemside, der kan
danne inspiration for andre kommuner. VETC har imidlertid svært ved at byde ind,
på trods af, at de har lovet at bistå med udvikling af denne facilitet.
Generelt er VETC vanskelig at være i dialog med. Deres telefonlinie virker uhensigtsmæssigt og man er ikke opgaven bevidst og henviser ofte til andre og udskyder en tilbagevenden til opdukkende problemer hos veteraner.
Socialudvalget deltager i en arbejdsgruppe i Sønderjylland med veterankoordinatorer.
I relation til Polymeren veteran initiativet på Fyn, så er yderlige 1.2 mio kr. beviliget.
Assens Kommune har en veterancafé under oprettelse.
Man har modtaget en ny medarbejder i Socialudvalget fra Vordingborg Veterancafé.
Bjarne har deltaget i Politiets Blå Baretters møde i Odense. Mange yngre politifolk
ønsker at bidrage til VS arbejde.
Socialudvalget har konstateret mange problemer og udfordringer med behandlingssteder. Fx er PTSD klinikken i Aalborg for veteraner ikke oprettet. Veteranhjemmene disponerer ofte uhensigtsmæssigt i relation til opsigelse af lejemål set
i relation til behandlingsforløb.

Aktivitets- og Fritidsudvalget ved FMD Jan Flemming Hansen
•
•
•
•
•
•
•

Ture til Bosnien og Kroatien klar.
Stor søgning til disse ture fra udfordrede veteraner. Generelt er der dobbelt så
mange ansøgere, som der er pladser til.
Svend-Aage Olsen stopper som tur leder på Bosnien turen og Feltpræst Torben
Pedersen deltager ikke næste år i Kroatien turen, idet han skal udsendes til Estland.
JF anmoder om tildeling af et visakort og en konto til dækning af udgifter under
Kroatien turen. Beslutning: Regnskabsfører behandler sagen inden 01. august.
Der ønskes etableret en kontakt til Ingeniørregimentet med henblik på anmodning
om printning af kort til Kroatien og Bosnien turene. Beslutning: Per Hinrichsen
tilvejebringer kontaktmulighed inden udgangen af maj.
Veteran Flemming Lindahl har behov for en bisidder Beslutning: Socialudvalget
tager sig af sagen.
Fritidsudvalget har haft en god tur til Norge og flere gode ture er i støbeskeen.

Idrætsudvalget ved fg. FMD Jørn Ole Rædkjærhus.
•
•
•
•
•
•

Nijmegen marchen kører.
Der gennemføres opslag til VETCAMP i juli.
Bornholmer Cykeltur startes op i maj med restanter fra sidste år.
VS deltager med to kvinder og en mand i CPH Marathon i samarbejde med Team
Veteran søndag den 21. maj.
Simon forlader Idrætsudvalget efter 6 års virke.
Idrætsudvalget donerer 10.000 kr. til FMD ad HOC konto. Beslutning: Regnskabsfører sørger for overførsel.

Informations- og uddannelsesudvalget ved FMD Preben Korreborg
•
•

•

•
•
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Preben udleverede et omfattende og velforberedt skriftligt materiale.
Tilbud til Balkan veteraner fra Østsjællands Beredskab om uddannelse af 10 veteraner til uddannelse på Roskilde Brandstation i maj og juni måned. To har søgt.
Uddannelsen er en aften om ugen i løbet af et halvt år samt to weekender. Beslutning: Lægges på VS facebookside.
Var af den opfattelse, at VS havde en aftale med Anne Hartmann-Madsen, VETC,
om et koordineret og aftalt forløb for uddannelse af frivillige. Dette var imidlertid
ikke tilfældet. Der er møde med VETC 23. maj, hvor Thomas Krohn også deltager.
Beslutning: Herefter orientering af formandsgruppen med evt. henblik på at
rejse sagen overfor CH/VETC.
Der afholdes seminar for uddannelsesudvalget i Frøslev 22-23 juni med vægt på
briefinger.
VS har fra FSV modtaget tilbud om at annoncere om PREP-kurser mv. Der skal
meldes til i god tid. Beslutning: Gives til web-master med henblik på at annoncere dette på hjemmesiden.

•
•

Amatørarkæologer overvejer at afgive tilbud om at inddrage veteraner i udgravninger: Når denne overvejelse er tilendebragt bringes tilbuddet på Hjemmesiden.
Projekt ”Bedre hverdag for veteraner med PTSD” blev præsenteret. Lang drøftelse
om hvorvidt VS skulle videreføre projektet. Beslutning: Preben orienterer socialudvalget og telefonudvalget, herunder feltpræsterne om projektet. Preben
undersøger hvor mange veteraner, der evt. ønsker at modtage hjælp fra VS i
form af besøgstjeneste (ikke behandling). Endvidere melder Preben tilbage
hvor langt han vurderer vi kan komme for 25.000, som VETC har stillet os i
udsigt.

Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen

* Brugermøde DSI, vedrørende tilbagemeldinger fra fonde. 22.MAR 2017. Udviklingsplanen kører fortsat i 3 spor. Model 2 er vedtaget.
* Høring om højspændingsmaster i Frøslevlejrens nærhed, Camp Frøslev læner sig til
Lejrledelsen DSI beslutning. Camp Frøslev her ikke nogen aktier i beslutningen.
* DSI har givet tilladelse til gennemkørsel af lejren i tiden 26-27. maj 2017.
* Bygning H 16 Camp Frøslev. Ny toilet er monteret ved værelse 103/104. Toilettet var
revnet og knækket i soklen.
* Generelt god oprydning af bruger, men det kræver fokus.
* Camp Frøslevs fremtid for bygning H – 15, gennemgang af statistik og bookinger for
resten af året 2017.
* Årsmøde Veteranstøtten. Forplejning er bestilt, undervisningslokale er bestilt. Spørgsmål til formanden og næstformanden, hvor mange deltagere skal med, åben eller lukket
tilmeldinger. Alt er klar vi skal blot have fokus på indkvarteringer.
* Billund Kommune er i gang med Veteranpolitik som er til høring nu.
God politik som læner sig op ad øvrige Kommuner med Veteranpolitik.
Beslutning: Baseret på gode argumenter, taler alt for at vi afhænder B 15. Såfremt
udvalgsformændene har væsentlige indvendinger imod dette, skal disse være
formanden i hænde senest 01. juli. Herefter vil der blive taget beslutning om afhændelse, der kan bibringe VS ca. 150.000 kr. pr. år.
Evt.
•
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Ole Stokholm blev anmodet om at undersøge om Årsmødet kunne gennemføres
i Søgaard lejren eller i Fredericia.

•

•

Fg. Sekretær bemærkede sig at mødet startede kl. 1700 og blev afsluttet kl.
2239. Fremover ville sekretæren anmode om klare og korte indlæg fordelt med
30 min. Til FMD og 15 min til andre indlæg. Der vil blive lavet om på dagsorden
således at de der kommer fra Jylland får lov til at komme først.
Næste møde gennemføres i Slagelse torsdag den 17. august kl. 1400.

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