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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 Amnitzbøl Rasmussen, Ole Stokholm Pedersen og Bjarne Berner.
Afbud fra Niels Blok. Niels Bannergård og Jan Henrik Tiede.

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

•
•
•

FMD bød velkommen og gennemgik sine budskaber, som han på forhånd havde
sendt ud til formandsgruppen (bilag 1).
Der blev på baggrund af det skriftlige efterfølgende besluttet, at NF søger foretræde for FM inden opstart af forligsforhandlingerne.
Informationsudvalget anmodes om at sende tilbud til Beredskabsstyrelsen om
briefinger forud for og efter international udsendelse.
Røde Kors og andre NGO´er kan vi sparre med, men de bør oprette deres egen
organisation.
Der er behov for at få udfærdiget en liste over hvem der er vore kernekunder, således at FMD og VS ikke unødigt drages ind i uhensigtsmæssige og tidsrøvende
samarbejdsrelationer. Aktion: FMD og NF.
Birger Kjer Hansen, suppleant i HB/Danmarks Veteraner har efter bemyndigelse
fra FMD tilskrevet Henrik Dam Kristensen, som opfølgning på et møde med veterancafé i Randers, hvor han er citeret for at hævde, at der ikke findes en landsdækkende veteranorganisation. Han er efterfølgende inviteret til et møde.
FE bør orienteres om at FMD har besøgt den ægyptiske ambassade.
Efter mødet med Danmarks Veteraners Jagtforening, tages der stilling til det videre samarbejdsforløb.
Der blev opnået enighed om, at VFK nu har overtaget ordet ”Gensynstræf”, som
vi efterfølgende vil søge at få ændret og at VS nu anvender ordet ”Veterantræf”
som en aktivitet under VS.
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3. Status for budget/regnskab.
•
•

•

Status for budget/regnskab for 2017 med opgørelse pr. 18. juli 2017 blev gennemgået af bogholderen. De enkelte udvalg blev gennemgået. Generelt ser afløbet fornuftigt ud.
Foreløbigt budget for 2018 skal præsenteres for VETC 29. august og 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 vil VS gøre
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 telefonlinjen.
Husk at anføre tid/sted/aktivitet på alle afregningsbilag.

4. Aktionslisten
Oversigt over frivillige i Veteranstøtten. (Hvordan bruges skemaet?)
Blev gennemgået i Excel ark af Jan Flemming Hansen. Er nemt at håndtere. Såfremt
man måtte have problemer kan Jan kontaktes. Aktion: De enkelte udvalg skal inden
01. September havde opdateret oversigten, således at der kan sendes invitation ud til
årsmødet.
Status for udvalgene

Forretningsudvalget ved NF Per Hinrichsen
•
•
•

•
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1. udkast til kommunikationsstrategi er sendt ud og der er modtaget en del bemærkninger, som vil blive taget til efterretning. Herunder skal dokumentet gøres
mere enkelt og bilag vedlægges for at øge overskueligheden.
Efterfølgende blev udkast til Vision, Mission gennemgået som der med nogle rettelser var bred enighed om (bilag 2).
I relation til strategien, der blev gennemgået, blev det erkendt, at formandsgruppen i VS for nærværende ikke har de tilstrækkelige ”muskler” til at løfte alle opgaver i strategien. Såfremt man forcerer dette, vil resultatet givet medføre, at
mange af de gamle støtter melder fra på nettet. Vi må indtil videre erkende at vi
er en frivillig organisation og ikke en professionel organisation, hvorfor der må
rejses de nødvendige økonomiske midler forud for videre tiltag. Så opgaven med
fund-raising og lobbyvirksomhed – i samarbejde med Danmarks Veteraner kører
videre samt udarbejdelse af en pressepolitik med talsmandsliste. Øvrige tiltag
må/skal nedjusteres. Aktion: NF retter til inden 30. september.
I relation til pilotprojektet VeteranerSkolerFørstehjælp blev det accepteret at projektet foreløbigt forankres ved Aktivitetsudvalget. Formandsgruppen havde imidlertid en række kritiske spørgsmål til projektet, som fx ”Hvad med modregning,

•

såfremt veteranen er på sociale ydelser? Hvem har ansvaret i relation til ansættelsesforhold? Kan der doneres midler til VS i stedet for at betale en budgetansvarlig? Går vi på kompromis med vore principper om at være en frivillig, ubetalt
organisation? Aktion: NF afklarer disse spørgsmål ved næste møde med projektgruppen.
NF anmodede om at Informationsudvalget under deres briefinger til udsendte før
og efter udsendelse indarbejder et indlæg om ”Velkommen Hjem” projektet, hvilket blev accepteret. Aktion: NF tilvejebringer det nødvendige briefingmateriale,,
der fortløbende opdateres.

Idrætsudvalget ved FMD Finn Pauli Nielsen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golf arrangement aflyst.
Veterantræningsgensyn for VETCAMP 2016 aflyst. Idrætsudvalget har fået lov til
at bruge de 38.000 kr. der var til rådighed til en familieidrætslejr i Vejen 20-21.
oktober.
Hærvejsmarch gennemført med succes, herunder tillige hærvejscykling.
Nijmegen march gennemført med 21 veteraner samt to ordonnanser. En udgik.
Camino march i 2017 aflyses grundet manglende midler, med mindre en fundraiser kan skaffe 160.000 kr.
Veteraners deltagelse i DHL 2017 udskudt til 2018, idet CFI ikke formåede at behandle sagen rettidigt.
Veteraner til VETCAMP 2017 er udvalgt. 2 piger og to politibetjente indgår i puljen.
VETC vil støtte med evaluering af turen i 2018.
Forslag fra Idrætsudvalget om at deltagere i INTRO kursus tilbydes VS idræts Tshirt.
På INTRO kurser bør fysisk aktivitet fremover indgå.
Afholder møde med DIF Soldaterprojekt i OKT/NOV.
Sonderer muligheden for at HKH Prins Joachim kan besøge VETCAMP.
FMD anmodede FUDV om lov til at beholde de 50.000 fondskr. i regnskabet som
en startkapital til Caminovandringen næste år, hvis det kan udspares fra eget budget. Aktion: Godkendt af FUDV.

Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen
•
•
•
•
•
•

•
•
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Har givet afslag til skoleklasser vedrørende ansøgning om ophold.
Belægning og overnatning er gået ned i sammenligning med 2016
Er meget ”large” i relation til bookinger, for at øge indtjeningen.
452 timer er indtil videre anvendt i rollen som vicevært.
Møde med DSI afholdes i nærmeste fremtid. Beløb til Frøslevlejren vil under
dette møde blive afklaret.
Har koordineret med Svend Aage Olsen om at han var inhabil i relation til det notat han udarbejdede om at beholde H 15. Det er fortsat Oles holdning og anbefaling at vi afhænder H 15. Familiesommerlejr, samt andre aktiviteter vil sagtnes
kunne afholdes i øvrige dele af Frøslevlejren, som der er gode relationer til.
Status for arbejder ved Camp Frøslev blev oplyst.
Opfordring til at starte booking for 2018 allerede nu.

•

•

Indkvartering og bespisning bestilt til Årsmøde i Fredericia 30 september til 01.
Oktober, med mulighed for indkvartering for formandsgruppen den 29. september. Mødetid i Fredericia kl. 1600, hvor forberedelser til årsmødet vil blive gennemført. program. Der planlægges med at en medarbejder ved Veterancentret
orienterer de frivillige. Derudover vil veterankoordinator Kim Andersen fra Sønderborg Kommune give en briefing. Aktion: NF udsender program inden 01.
September. Sendes til formændene, der videresender til egne frivillige.
Efter en kort drøftelse blev det besluttet at afhænde H-15, primært af økonomiske årsager, idet besparelsen i 2019 vil kunne andrage 100-150.000 kr. Aktion:
FMD laver i samråd med Ole opsigelsesbrev, der snares fremsendes til rette
vedkommende.

Informations- og uddannelsesudvalget ved FMD Preben Korreborg
•
•
•
•

•
•

•
•
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INFO udvalget ønsker viden om hvorledes man i VS kan bruge facebook siden:
Aktion: JF kan kontaktes med henblik på oplæring.
Veterankonference på FAK 02 november. INFO udvalget ønsker en invitation: Aktion: NF sørger for dette.
Udstilling på Ringsted bibliotek AUG/SEP: Afventer status fra Telefonudvalget.
INFO udvalgets seminar blev afholdt 22-23 juni. Referat udsendt. Dan går i samarbejde med Webmaster i gang med at indscanne vigtige dokumenter, der befinder
sig i Vordingborg. Man er i gang med at udarbejde en standard briefing. INFO
udvalget havde en generel drøftelse om hvorfor man laver arrangementer for de
få samt egenbetaling. Egenbetaling blev efterfølgende drøftet i formandsgruppen.
Aktion: Ok. Ved visse aktiviteter kan det anføres at egenbetaling vil blive gennemført for at undgå udeblivelse. Skal dog godkendes af Formanden eller næstformanden inden effektuering.
Der blev orienteret om Bosted Flamingo Park, som evt. på et senere tidspunkt kan
anvendes af VS.
Møde afholdt 23. maj med Anne Hartmann-Madsen og hendes chef Thomas
Krohn. Formålet med mødet var at styrke og udbygge samarbejdet på undervisningsområdet og bidrage i evalueringen samt hjælpe til med justeringer. Man har
efterfølgende deltaget i det nye kursus for frivillige i Karup 10-11 juni med Lars
Kaastrup Olesen og Martin Egelund, der meddelte at det var et godt kursus men
med for meget teori, gennemført af dygtige undervisere men uden erfaring i at
håndtere frivillige. Næste kursus er 7-8 oktober i Skalstrup samt efterfølgende 2425 februar i 2018. VS har to pladser, der kan fremsættes ønsker til.
INTRO kursus ændres i 2018 til forårsseminar og efterårsseminar. Målgruppen
bliver alle i VS samt vore samarbejdspartnere. Indledningsvis søges pårørende
medtaget. Planlægges gennemført hen over en weekend.
Der blev annonceret med gratis 55 uddannelsestilbud, hvoraf mindst ni synes at
være af relevans for VS. Ikke mange i VS har benyttet sig af disse tilbud. Alle
opfordres til at søge når relevante uddannelser udbydes, idet opmærksomheden
henledes på, at der hurtigt bliver fyldt op på kurserne, der udbydes med meget kort
termin for tilmelding.

•

•

•

Der blev orienteret om status for veteraner med PTSD gennem et team af besøgsveteraner. VETC har afvist at støtte projektet. Der var efterfølgende en lang drøftelse om projektet. Aktion: HANDIVID meddeles at VS grundet manglende ressourcer ikke ser sig i stand til at engagere sig i projektet.
INTRO kursus 6-8. oktober i Frøslevlejren. Der er stadig mulighed for tilmelding.
Telefonudvalget har reserveret nogle pladser, men navnene mangler. Flemming
Lerche Olsen fra VETC kan grundet restriktive arbejdstidsbestemmelser desværre
ikke deltage. Aktion: Bør vendes med den nye CH/VETC af FMD/NF
INFO udvalget ønsker få tilbudt kursus i formidlingsteknik. Aktion: Ansøg Hjemmeværnsskolen og Forsvarsakademiet.

Aktivitets- og Fritidsudvalget ved FMD Jan Flemming Hansen
•

•

•

Veterantræf (DKK 200.000 finansieret af Fonden). Afslag til flere ansøgere, da
kassen er tom. Imidlertid … Der er anvendt ca. DKK 14.000 mindre end budgetteret på Familiesommerlejren, der også er finansieret af fonden. Beløbet er overført til gensynstræf, således, at der kan gives støtte til yderligere tre aktiviteter fra
”ventelisten”.
Større aktiviteter som Bosnien, Kroatien og Familiesommerlejr er gennemført.
Regnskaber for Bosnien og Familiesommerlejr er afleveret. Kroatien under udarbejdelse.
Indkvartering (traditionsbærende) UDFORDRING !!! Har ingen overblik over de
omkostninger, der er forbundet med militær indkvartering/forplejning, Hvor –
Hvornår – Hvor mange … og Hvorfor (Aktivitet) VIGTIGT da omkostningerne fordeles mellem VS og VETC. ØNSKE: Der skal laves en procedure for bestilling/rapportering, samt modtagelse af faktura og kontering. Den ansvarlige (Rekvirenten) for bestillingen af militær indkvartering, udfylder en formular til kasserer/regnskabsfører, med oplysninger om Rekvirent - Hvem (antal) - Hvor – Hvornår – Hvorfor (aktiviteten). VIGTIGT: Ved bestilling af indkvartering/forplejning,
skal dato/periode, aktivitet og antal personer, påføres rekvisition og faktura. Aktion: JF udfærdiger et udkast til formular.
Samarbejde med Krigsveteraner og Pårørende. I lighed med den fælles familieaktivitet til Lalandia tidligere på året, vil vi gennemføre en familieaktivitet til Djurs
Sommerland i 2018, HVIS VETC giver den nødvendige økonomi.
FRILUFTSUDVALGET

•
•

•
•
•
•
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De gennemførte aktiviteter har været en succes.
En kanotur er blevet aflyst grundet sidsteøjebliksframeldinger.
Har medført en omkostning på ca. DKK 7.000 for leje af kanoer, der ikke blev anvendt.
Buschcraft er gennemført to gange (Sjælland/Jylland) med stor succes.
Der er tyve tilmeldt familiekanotur i efterårsferien.
Der er tilmeldt 10 til Jotunheimen.
Der gennemføres et møde i Friluftsudvalget i november. (vedr. 2018)

•

I nær fremtid gennemfører Niels Blok og JF et møde, hvor der samles op på bl.a.
regnskaber.

Socialudvalget ved FMD Bjarne Berner
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
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Vi oplever en stigende mangel på kvalificerede døgntilbud til de veteraner der
”falder ud over kanten”. Det er en stor misforståelse, at soldaterrekreationer er
veteranhjem.
Vi har måttet aflyse 2 udvalgsmøder pga. afbud. Vores udfordring i udvalget ligger i, at hovedparten af vore medlemmer er så unge at de stadig er på arbejdsmarkedet.
Vi vil målrettet forsøge at hverve nye medlemmer på Sjælland, og især vil København være interessant. Vi vil stille som krav – udover at være veteran – at
man er psykisk sund, rask og robust, samt at man har erfaring med socialt arbejde. Vi vil også have fokus på alder, og håber på denne måde at kunne tiltrække yngre frivillige.
Vi samarbejder hvor vi kan, og hvor det giver mening. Vi er alle aktive omkring
cafeer, og herudover også i andre udvalg.
Ildsjæle drives af lyst- og dræbes af pligt.
Deltaget i familiesommerlejr i Vendsyssel i samarbejde med Veteran Oasen,
Danmarks Veteraner Limfjorden og KFUM. Lejren blev afviklet i en lejet ferielejr
og var en stor succes.
Susanne Knudsen bliver tovholder i nyt underudvalg i Socialudvalget. Der er
søgt, og bevilliget, et beløb til at lave støtte for pårørende, og meget rammende
for dette nye initiativ vil det komme til at hedde ”Pårørendestøtten”. Vi holder første arbejdsmøde i dette nye udvalg mandag d. 28/8 2017, og deltager med stand
på Flådestation Frederikshavn lørdag d. 2/9 2017.
Stort set alle medlemmer af udvalget har været aktive omkring afviklingen af de –
foreløbig – 2 mc weekendture, og den Nordiske MC Tour fra 22/5-29/5 2017. De
har alle været afviklet i rigtig god orden, og især den Nordiske MC Tour har givet
rigtig flot omtale i veteranblade i de andre Nordiske lande. Dette er begyndelse
på en tradition vi med rette kan være stolte af. Norge tager turen næste år, og
derefter går det slag i slag med ture i Sverige 2019, Finland 2020 og så igen
Danmark i 2021.
Vi har henover sommeren oplevet flere meget tunge sager, det kunne være et
godt redskab hvis alle involverede parter efterfølgende kunne samles og se hvad
der var godt, og hvad der kunne gøres bedre. Dette kunne være et punkt til drøftelse med kommende CH VETC. ?
Det er dog stadig dræbende for arbejdet med sårbare veteraner, at når sådanne
sager når aviserne, så står alle mulige inkompetente mennesker på tæerne af
hinanden for at udtale sig. Det kunne være rigtig dejligt, at man overlod AL udtale
i sådanne sager til Veterancenteret. Det er kun med til at forplumre den enkelte
veterans sag, men også med til at udbrede hr. og fru Jensens opfattelse af sårbare veteraner som syge og farlige over én kam, og det rammer altså rigtig
mange andre!

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Samarbejde med Veteranstøtten og Kriminalforsorgens Rehabilitering afventer
samarbejdsmøde med den kommende CH VETC.
Vi oplever en stigning i antal henvendelser fra veteraner som ”går ned”, og som
rent faktisk opholder sig i udlandet.
o - Sverige x2
o - USA x 3
o - Mexico x 1
o - Belgien x 1
o - Irland x 1
o - Dansk/Amerikansk veteran bosat i DK
Det er en ny problemstilling som vi evt. kan tage op med kommende CH.VETC.
Vi oplever en stigende mangel på kvalificerede døgntilbud til de veteraner der
”falder ud over kanten”. Det er en stor misforståelse, at soldaterrekreationer, veteranhjem, eller de sidste skud på stammen forsorgshjem for veteraner er dækkende for de behov for behandling disse veteraner har. De er hverken oprettet
med henblik på, godkendt til eller har uddannelsesmæssig baggrund for at kunne
tage forsvarlig hånd om de ofte massive problemer disse veteraner møder op
med. Vi har set flere eksempler på de virkeligt negative resultater disse forgæves
ophold fører til. Det er vores oplevelse, at tilbud der er såkaldt målrettede til de
absolut hårdest ramte veteraner er kvalitativt langt under hvad der tilbydes på lignende institutioner, og desværre til en meget højere pris! Man kan stille sig det
spørgsmål, om man gør disse hårdt ramte veteraner nogen tjeneste ved ikke at
kigge på indhold fremfor en overskrift der indeholder ordet VETERAN.
Dette kunne godt være temaet hvis den kommende CH VETC vil lave et nyt 360
graders tjek af veteranindsatsen som tema dag/weekend.
Vi har måttet aflyse 2 udvalgsmøder pga. afbud. Vores udfordring i udvalget ligger i, at hovedparten af vore medlemmer er så unge at de stadig er på arbejdsmarkedet.
Vi vil målrettet forsøge at hverve nye medlemmer til udvalget på Sjælland, og
især vil København være interessant. Vi vil stille som krav – udover at være veteran – at man er psykisk sund, rask og robust, samt at man har erfaring med socialt arbejde. Vi vil også have fokus på alder, og håber på denne måde at kunne
tiltrække yngre frivillige.
Vi samarbejder hvor vi kan, og hvor det giver mening. Vi er alle aktive omkring
cafeer, og herudover også i andre udvalg.
Ildsjæle drives af lyst- og dræbes af pligt.

Evt.
•

•
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FMD indskærpede overfor alle at man skulle passe på med at iværksætte rygtedannelser om aktører i veteransagen, idet det er vores målsætning at vi arbejder
konstruktivt med alle til gavn for vores veteraner. Særligt nedsættende tale på email kunne give anledning til problemer, hvor hele mail-strengen medfulgte. Han
anmodede alle om at efterleve VS målsætning.
Fg. Sekretær foreslog, at man skulle annoncere efter en ny sekretær til VS i Baretten, hvilket FMD ikke kunne anbefale.

•

•

Fg. Sekretær bemærkede sig at mødet startede kl. 1400 og blev afsluttet kl.
1930, hvilket er 90 min. mere end planlagt eksklusiv spisning. Det indskærpes
fremover at man henholder sig til korte og klare indlæg inden for den tildelte tid
og ikke forbereder et indlæg, der er berammet til at vare langt ud over den tildelte
tid. Desuden bedes man vente med at bryde ind i respektive formænds beretning
indtil deres indlæg er afsluttet. Vi bør kunne gennemføre vores møder, således at
disse varer max. 4 timer. Efter 4. timer er koncentrationen og blodsukker faldet til
en sådan grad, at kvaliteten og udbyttet af mødet er særdeles ringe.
Næste regulære formandsmøde gennemføres i Camp Frøslev Fredag den 03.
November kl. 1300 med forudgående frokost kl. 1200. Mødet er planlagt til at
vare 4 timer.

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