30. marts 2016
Til:
Veterancentret
Eft.:
KSO Udvalgsformænd
DBB lokalforeninger, Att.: Lokalforeningsformanden
Bilag:
Oversigt over bilag kan ses på side 6.
Emne:
Kammeratstøtteordningens (KSO) Årsberetning 2015.

1. Indledning
Kammeratstøtteordningen (KSO) blev oprettet i 2001, som en alternativ kontaktmulighed for soldater m.v., der har været udsendt i internationale missioner.
Formålet er bl.a. at opfange dem, fra international tjeneste, der lider af psykiske/fysiske efterreaktioner og ikke opsøger det offentlige system, inden de bliver en belastning for sig selv, for deres familier og for samfundet.
Det var ildsjæle, der startede denne græsrodsbevægelse ud fra et ønske om at støtte
og hjælpe veteraner, der var i nød.
Man havde set lidt til Norge, som havde påbegyndt en lignende aktivitet.
KSO drives i rammen af veteranorganisationen De Blå Baretter (DBB) og DBB hovedbestyrelse udpeger KSO Forretningsudvalg.
Arbejdet i KSO udføres af ulønnede frivillige. Der kræves ikke medlemskab af en forening/organisation for at virke som aktiv hjælper i KSO og heller ikke for at modtage
hjælp fra KSO.
DBB modtager økonomiske midler fra Staten til ”det arbejde, som foreningen De Blå
Baretter gør for personel, som har været udsendt i international tjeneste, ….” og alle
midlerne kanaliseres til KSO, som er ansvarlig for anvendelsen af midlerne, der regnskabsføres og revideres separat i forhold til DBB regnskab og revision.
Året 2015 har kendetegnet ved mange nye aktiviteter, planlægning, gennemførelse
og kontrol af disse nye aktiviteter og projekter fra diverse veteranpuljer. Effekten af
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disse vurderes til at have været tilfredsstillende, men det har krævet meget ekstra arbejde, ikke mindst til administration, regnskabsaflæggelse og kontrol at gennemføre
disse aktiviteter. Mange aktiviteter bliver gennemført af eksterne og af KSO ukendte
ledere. Det kan være en udfordring af få indsamlet alle de nødvendige og accepterede papirer for en gennemført aktivitet, såsom deltagerliste, kvitteringer m.v. i en frivillig organisation som KSO er det ikke de administrative kræfter, der er flest af, hvorfor kravene fra revisor og Veterancenteret nødvendigvis må sættes i relief til, hvad
man kan forlange af de frivillige og hvad der giver kampkraft til arbejdet med veteranerne og deres pårørende.
Forretningsudvalget har i 2015 fundet det nødvendigt at bruge midler fra ”formuen”,
da vi har ønsket at gennemføre nye og flere aktiviteter til gavn for veteranerne og deres pårørende, end der oprindeligt var afsat midler til.
2. Organisation

KSO interne organisatoriske opbygning:
Styregruppe
VETC

Telefonlinje

Folketinget
Regeringen
Alle ministerier
Forsvaret
Alle andre myndigheder

Information

Socialudvalg

Uddannelse

FU
Formandsgruppen

Aktiviteter
Friluft

Idræt
”Veteranhjem”
i Frøslev
(Refererer til FU)

FU = Forretningsudvalget
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Årsmøde.
Inspirationsforum, hvortil
alle aktive inviteres og
budgettet
høres.

3. KSO organisation og styring.


KSO forretningsudvalg.

Forretningsudvalget er ansvarligt for:
1. Den daglige ledelse/drift af KSO, herunder at bemandingen og aktiviteterne i
de underlagte arbejdsgrupper, gennemføres efter hensigten.
2. Udpegning af formænd for diverse udvalg.
3. At KSO BST for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg efterleves jf. bilag til KSO Statutter.
4. KSO økonomi, og aflægger regnskab i overensstemmelse med Værnsfælles
Forsvarskommandos nærmere bestemmelse.
5. Økonomistyringen mv. af ”øvrige aktiviteter” gennemføres efter Værnsfælles
Forsvarskommandos nærmere bestemmelser.
6. Rapportering i overensstemmelse med Værnsfælles Forsvarskommandos
nærmere bestemmelser.
7. At udarbejde KSO budget, der forelægges til godkendelse i Styregruppen én
gang årligt.
Ved ikke forudsete/budgetterede udgifter, er daglig leder for KSO (Formanden for
KSO) bemyndiget til at attestere. I tilfælde af tvivl eller ved større ændringer/omlægninger konsulteres formanden for styregruppen (CH/VETC) for en nærmere drøftelse.
Det beror herefter på en vurdering fra styregruppeformanden om styregruppen skal
inddrages eller blot orienteres efterfølgende.
Udvalgsformændene refererer i deres samlede virke til Forretningsudvalget.
Forretningsudvalget har det økonomiske ansvar for de midler, som DBB modtager fra
staten til brug for i KSO.
Forretningsudvalget har i 2015 bestået af:
o
o
o
o

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

Niels Hartvig Andersen
Jan Flemming Hansen
Alex S. Andersen.
Hans Høg

Der har i 2015 ikke været afholdt egentlige forretningsudvalgsmøder, hvor kun forretningsudvalget har deltaget. Af hensyn til økonomistyringen, vil der i 2016 være øget
fokus på disse møder.
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Repræsentanter for forretningsudvalget har på forskellig vis deltaget i forskellige møder og aktiviteter ved Veterancentret (fx Styregruppemøder) hvor normalt Formand,
Næstformand og Kassereren deltager. Herudover deltages der i Veteranforum, Frivilligt Veteranforum, samt i De Blå Baretters årlige Formandsmøde og Repræsentantskabsmøde, samt i Board of The Nordic Blue Berets årlige konference, samt i diverse
veterankonferencer og møder med øvrige spillere på veteranområdet, herunder bl.a.
Veteranhjemmene, Soldaterlegatet, Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FAEK)
og KFUM.


Formandsgruppen

Formandsgruppen består af forretningsudvalget, samt formændene for de enkelte
udvalg i KSO.
KSO Statutter:
Forretningsudvalget og formændene for udvalgene mødes med passende mellemrum for at drøfte og fastlægge mål og midler for den samlede Kammeratstøtteordning.
Udarbejdelsen af det kommende budget, herunder fastlæggelse af det kommende
aktivitetsniveau, gennemføres af forretningsudvalget og udvalgsformændene i fællesskab.
Formandsmødet har bestemmende indflydelse og ansvar for nedenstående aktiviteter:
a.
b.
c.
d.

Behandling af styregruppens forslag og indstillinger.
Udarbejdelse af budget med tilhørende aktivitetsplan.
Deltagelse i den løbende budgetrevision.
I forbindelse med den almindelige budgetopfølgning indstiller Formandsmødet
i tredje kvartal til styregruppen, hvad uforbrugte midler skal anvendes til.
e. Koordinering af KSO virksomhed.
f. Fastlægger KSO visioner og mål, idet disse drøftes med styregruppen, så
denne kan bidrage med inspiration, rådgivning og ønsker for fremadrettede
aktiviteter.
Udvalgsformændene har i 2015 bestået af:
o
o
o
o
o
o
o
o

Telefonlinjen
Aktivitetsudvalget
Informationsudvalget
Socialudvalget
Uddannelse
Idrætsudvalget
KSO Veteranhjem
Webmaster

formand
formand
formand
formand
formand
formand
Leder
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Niels Bannergaard
Jan Flemming Hansen
Per Amnitzbøl Rasmussen
Bjarne Berner
Lars Bo Nielsen
Finn Pauli Nielsen
Ole Stokholm Pedersen
Jan Henrik Thiede

Formandsgruppen afholder normalt 4-5 møder om året, hvor alle relevante emner
behandles. I 2015 er der dog gennemført flere møder end foregående år, da der er
blevet planlagt og gennemført mange flere, nye og anderledes aktiviteter end tidligere, hvilket kræver mere koordination og instruktion.
Der er tale om alm. møder med indkaldelse, dagsorden, referat mv. Referaterne tilsendes Veterancentret til orientering og lægges ud på KSO hjemmeside.
Der har i 2015 været afholdt møder i formandsgruppen således:
o
o
o
o
o
o


14. januar
18. marts
24. august
21. september
4. oktober
18. november.

KSO udvalg:

For alle udvalg gælder det jf. KSO Statutter, at:
1. Formanden udpeges af forretningsudvalget.
2. Formanden er ansvarlig for at udvalget udfører sine opgaver inden for de samlede rammer, der angives via budgettet.
3. Formanden kan anvende tildelte midler uden yderligere bemyndigelse, men
skal dog være opmærksom på, at samtlige bilag skal attesteres af daglig leder
af KSO, inden der kan udbetales penge.
4. Formanden er ansvarlig for rekrutteringen af nye medlemmer til udvalgene.
5. Formanden udarbejder retningslinjer for arbejdet i udvalget (Håndbog).
6. Formanden rapporterer til forretningsudvalget om alle relevante oplysninger.
7. Formanden skal stræbe efter at opfylde KSO mål og visioner.
Årsberetninger for de enkelte udvalg, samt KSO Veteranhjem i Frøslev kan ses i
bilag jf. pkt. 4. nedenfor.
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4. Oversigt over bilag/underbilag til KSO Årsberetning 2015.
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10
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Dagsorden for KSO Årsmøde 2015.
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11
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14
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Underbilag 5.
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18
26
27
28
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31
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32
36

5.

Idrætsudvalget
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39
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41

8.

KSO Veteranhjem i Frøslev

44
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Bilag 1 til KSO Årsberetning 2015

KSO ÅRSMØDE

Herlufmagle, 8. december 2015

Sekretærens bidrag til KSO Årsberetning 2015 vedrørende
KSO Årsmøde 2015

Bilag:
1. Dagsorden for KSO Årsmøde 2015

KSO Statutter.
I Kammeratstøtteordningens Statutter står:
KSO er baseret på frivillig arbejdskraft og på inspiration fra de aktive deltagere i ordningen. For at tilgodese flest mulige ønsker og tiltag, etableres der under forretningsudvalget et Formandsmøde og et Årsmøde.

Årsmødet
Årsmødet holdes ordentligvis én gang om året, fortrinsvis om efteråret inden budgetlægnings proceduren afsluttes.
Samtlige aktive hjælpere i KSO inviteres til at deltage i Årsmødet.
Årsmødet er et fællesmøde til gensidig orientering, inspiration og koordinering af aktiviteter. Årsmødet er desuden et væsentligt forum til at etablere fælles visioner og
mål, samt at få viden og forståelse for, hvad KSO’s samlede aktivitet omfatter.
Årsmødet har ingen beslutningskompetence.

Deltagere.
Alle aktive frivillige i KSO indbydes til KSO Årsmøde, der er uden omkostninger for
de deltagende.

7

Derudover inviteres Veterancentret (VETC) og en eller flere eksterne foredragsholdere.
Tidligere har Søren Gade og Nicolai Wammen deltaget i deres egenskab af Forsvarsministre.

Sted.
Årsmødet har tidligere være afholdt på konferencecentre, hvilket er forbundet med
store økonomiske omkostninger. Derfor er det nu besluttet, at anvende KSO Veteranhjem i Frøslev til Årsmødet i det omfang deltagerantallet tillader det.

Struktur for Årsmødet.
Strukturen for mødet er ret fast, idet hovedemnerne er:
 Et emne fælles for alle
 Udvalgsarbejde: Hvad har vi lært af året, der er gået.
 Udvalgsarbejde: Budget for det efterfølgende år, og hvordan vil/skal KSO udvikle sig.
 Under måltider og sidst på lørdag aften – socialt samvær, hvor der udveksles
erfaringer, og der fremkommer nye ideer på kryds og tværs mellem deltagerne
Dagsorden for KSO Årsmøde 2015, fremgår af Bilag 1.

Beretningen.
Årsmødet i 2015 blev for første gang afholdt på KSO Veteranhjem i Frøslev.
Hallgeir Mikalsen, Veteran fra Norge, var hovedtaleren.
Derudover gav Preben Sloht en orientering om Veteran Café Skive.
Arbejdet med budgettet for det følgende år fylder meget på Årsmødet. Forretningsudvalget er enige i at budgetlægningsproceduren er væsentlig, da deltagerne her får
indblik i og medejerskab af budgettet og de underliggende aktiviteter, ligesom alle får
god forståelse for, at der kan kun gennemføres, det der er opnået enighed om. Det er
også meget demokratisk, at alle aktive i princippet har indflydelse på udviklingen –
altså det følgende års aktivitetsniveau i KSO.
Årsmødet i 2015 forløb organisatorisk tilfredsstillende selv om rammerne på KSO Veteranhjem var noget anderledes end tidligere. Rammerne var H15 og H16 til plenum,
udvalgsarbejde, socialt samvær og overnatning.
Forplejningen blev forestået af ”Cafe Antons” (Lejrvejen 11).
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Deltagerantallet (51) og Årsmødets indhold var tilfredsstillende.
Flittige veteraner hjalp med alt det praktiske såsom udlevering og indsamling af nøgler og sengelinnede, opstilling af borde og stole til de forskellige møder, kaffebrygning og indkøb – og meget andet praktisk. Tak for jeres indsats.
Alt i alt et godt, positivt og udbytterigt Årsmøde.

Hans Høg
Sekretær
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Underbilag 1 til Bilag 1 - Årsmødet

Program for KSOs

Årsmødet 2015
der i år afholdes 3.-4. oktober i Frøslevlejren på adressen:
Lejrvej 83, bygning H15 og H16, 6330 Padborg.
Brug afkørsel 76 på motorvej E45 ved Padborg.

Programændringer kan forekomme

Lørdag den 3. okt. 2015
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.50
dene
13.50 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 18.30
19.00 – 20.30
20.30 - ? ? ? ?

Søndag den 4. okt. 2015
08.00 – 08.45
08.50 – 09.05
09.15 – 09.30
09.30 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.00
12.00

Ankomst og indlogering
Frokost
Formanden Niels Hartvig Andersen (NHA) og udvalgsformæn10 minutters strække ben pause
Tale ved Hallgeir Mikalsen med efterfølgende spørgsmål
Pause
Oplæg til udvalgsarbejde
Mødeaktivitet / udvalgsarbejde
Middag
Fortsat mødeaktivitet og socialt samvær

Morgenmad
Flaghejsning
Preben Sloht orienterer om Cafeaktiviteten
Mødeaktivitet og udvalgsarbejde
Pause
Plenum, opsamling, evaluering, afslutning
Frokost og derefter hjemrejse

Herlufmagle
25-09-2015
Med venlig hilsen og håb om et godt møde
Hans Høg
Sekretær/kartoteksfører KSO
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Bilag 2 til KSO Årsberetning 2015

TELEFONLINJEN
80 60 80 30

Borup, 27. februar 2016

Telefonlinjen 80 60 80 30 bidrag til KSO årsberetning 2015

I 2014 blev det i KSO formandskreds besluttet, at KSO fremadrettet skulle udarbejde
en årsrapport. Rapporten skulle indeholde årsrapportering fra de enkelte udvalg.

Telefonlinjen 80608030
Telefonlinjen, der er åben 24/7/365, har i 2015 haft tilknyttet i alt ca. 20 vagter. Af de i
alt 20 vagter, er der i gennemsnit 1 - 2, der af forskellige årsager er fraværende på
grund af sygdom, ferie, udsendelser eller ”orlov”.
I gennemsnit er telefonlinjen derfor bemandet af ca. 18 vagter.
Telefonlinjen er organiseret med en formand (undertegnede) samt en administrativ
leder (Agner Skjødt).
Administrativ leder udarbejder vagtlister månedsvis fremadrettet, på baggrund af
vagtønsker fra de enkelte vagter.
Formand og administrativ leder indgår i vagterne på lige fod med øvrige vagter.

Telefonvagternes baggrund
Vagternes baggrund er vigtig for at kunne bestride opgaven på Telefonlinjen og det
er et ufravigeligt krav, til det personel der ansøger om ”job” i telefonlinjen, at man skal
være Veteran og have været udsendt i minimum én international mission.
Dette krav dispenseres der ikke fra.
Pt. ser vagternes baggrund således ud:
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Politiet, pensioneret og tjenestegørende
Præster pensioneret og tjenestegørende
Sygeplejersker på forskellige niveauer, pensioneret og tjenestegørende
Personel fra forsvaret fra alle personelgrupper, pensioneret og tjenestegørende

Da ”kvalitetskravene” til at blive tilknyttet Telefonlinjen er meget høje, har det gennem
nogle år ikke været mulig at rekruttere nye vagter.
En omlægning af uddannelsen i 2014/15 har ikke afhjulpet denne udfordring.
Bemandingen som den er i dag, anses antalsmæssigt, at være i underkanten for at
dække behovet 24/7/365.
21 – 22 maj 2016 afholder Telefonlinjen sit årlige stormøde, hvor den manglende tilgang bliver et tema.

Telefonopkald - Antal
Opkaldsmængden i årene 2014 og 2015 har stort været ens. I gennemsnit er der ca.
et opkald i døgnet, hvilket giver, at den anslåede opkaldsmængde i 2015 ligger på
ca. 350 opkald.
Enkelte vagter har oplevet at antallet af opkald i 2015 er faldet, andre vagter melder
dog om en stigning af opkald til Telefonlinjen.
En opgørelse fra 2011 viste, at der var mellem 362 – 436 opkald pr. år. Af disse opkald stammede hovedparten fra Veteraner, der havde været udsendt til Balkan.
Af tallet for 2015 fremgår det ikke, hvilke missioner opkaldene relaterer til, men det
vurderes, at det fortsat er Balkan der er i overtal. Det vurderes ligeledes, at udsendte
fra andre missioner (Afghanistan og Irak), benyttede Telefonlinjen mere i 2015, end
året før.
Der er i opkaldsmængden kun medtaget opkald, der relaterer sig til Telefonlinjens
egentlige virke, vedrørende Veteraner og pårørende.
Opkald fra journalister, skoler, studerende, gule sløjfer, serviceoplysninger til pårørende og andre, mm, er udeladt i optællingen.

Telefonopkald - Indhold
Temaet i samtalerne med Veteraner har ikke ændret sig de senere år, dog har anderkendelse, medaljer, erstatning i forbindelse med lovændringen, fyldt mere i 2015
end de forgående år.
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Det tema der har fyldt mest i 2015 anslås at være glæden over statens anderkendelse i forbindelsen med uddelingen af medaljen ”udsendt for Danmark”. Der er ikke
registreret Veteraner på telefonlinjen, der har omtalt medaljen som et negativt tiltag, tværtimod.
Aktioner efter opkald
Efter opkald til Telefonlinjen er et antal Veteraner påbegyndt diverse udredninger,
herunder kan nævnes:






Udredning ved Veterancenteret
Assistance fra det sociale udvalg, bisidder roller mm.
Opstart som aktiv hjælpere i KSO
Samtaler med opsøgende præster fra telefonlinjens besøgstjeneste
Samlivsproblemer mellem Veteraner og partner har fyldt mere i 2015 end året
før

Registrering af opkald i 2016
I formandsgruppen blev det i 2015 besluttet, at Telefonlinjen skal optælle og registrere opkaldene, hvilket Telefonlinjen har påbegyndt 1. januar 2016.
Status på opkaldsmængden vil blive fremlagt på de 4 årlige formandsmøder, samt i
årsrapport 2016.

Niels Bannergaard
Formand for KSO Telefonlinje
80 60 80 30
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Bilag 3 til KSO Årsberetning 2015

INFORMATIONSUDVALGET

Bøtø, 24 marts 2016

Informationsudvalgets bidrag til KSO Årsberetning 2015

Overordnet formål og mål.
Informationsudvalgets formål, er at udbrede oplysning om KSO muligheder for at
støtte Veteraner med særlige udfordringer og deres pårørende, således at der kan
skabes kontakt mellem Veteraner/pårørende og KSO forskellige udvalg, så
støtte/hjælp kan iværksættes.
Målet er at nå alle Veteraner og pårørende, og medvirke til at skabe grobund for netværk mellem de ressourcestærke og ressourcesvage Veteraner og deres pårørende.
Målet søges nået gennem KSO hjemmeside, distribution af informationsmaterialer og
direkte kontakt i forbindelse med informationsbriefinger til soldater/pårørende, udstillinger og andre informationsarrangementer.

Ansvar og opgaver:
KSO Informationsudvalg har ansvaret for







At drive og ajourføre KSO hjemmeside (Nu www.veteranstøtten.dk).
At gennemfører informationsbriefinger til soldaterne og deres pårørende, før
under og efter deres udsendelser.
At gennemfører udstillinger og informationsarrangementer i alle relevante fora.
At udarbejde, forvalte og distribuere info-materialer og merchandise om KSO
virke.
At assisterer organisationen i pressearbejdet om KSO.
At forvalte og distribuerer Veteranmærket
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At assisterer de andre udvalg efter behov.

Aktiviteter.
Størsteopgaven i Informationsudvalget er briefingerne og informationsarrangementerne.
Informationsudvalget har derfor opdelt sig i 6 geografiske teams:
 Nordjylland
 Midt/Vest
 Syd- og Sønderjylland
 Sydsjælland
 Nordsjælland, herunder København
 Bornholm
Det tilstræbes at hvert team har 3-5 personer til informationsarrangementerne og
briefingerne.
Informationsudvalget har en nøgleperson som webmaster, der samtidig styrer
bookingen og registreringen af briefingerne.
Denne funktion er i løbet af 2015 blevet opdelt i to selvstændige opgaver/funktioner.
Der er ligeledes en nøgleperson, der varetager alle opgaverne omkring informationsmaterialerne og merchandise.

Briefinger 2015:
I 2015 har der i alt været gennemført 39 briefinger med samlet 1419 civile tilhører og
1180 militære tilhører.
Derudover har udvalget deltaget i mindst 32 arrangementer, landet over med KSO
udstillinger og informationsmateriale.
Der er sket et yderligere fald i antallet af briefinger i 2015, grundet det faldende antal
missioner og udsendelser, hvorfor vi har valgt at intensiverer vores udstillingsarrangementer væsentligt. Arrangementerne har i sagens natur været meget målrettet
hærens lokaliteter.
I løbet af 2015 har vi fået bedre kontakt til myndigheder under Marinestaben og Flyverstaben, som vi vil udbygge i 2016.
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Hjemmesiden www.veteranstøtten.dk:
KSO hjemmeside er en af flere hovedkilder til dialog og information. Det er også her
man kan få informationer om aktiviteter og samtidig tilmelde sig de enkelte aktiviteter.
Der er registreret 12.438 henvendelser på hjemmesiden i 2015, svarende til 34 i døgnet. Opgørelsen er ny og mere retvisende, idet det er henvendelser og ikke antal sider der er kikket på. Anvendes disse tal er antallet af sideklik steget fra 23.571 i 2014
til 35.871 i 2015.

Informationsmaterialer og merchandise:
Disse forskellige handouts/strøgaver er opdelt efter målgrupperne.
Grundet det planlagte navneskift til Veteranstøtten, har udvalget bevidst været tilbageholdende med indkøb og udvikling, hvorfor fokus har været på at få opbrugt bestående materialer.
Det er besluttet at KSO materialer fortsat anvendes trods navneskiftet.
Nyt materiale vil afspejle farve, form og indhold af Veteranstøttens profil.
Informationsfolderen, visitkortet og flere varianter af labels er målrettet til bred uddeling.
Køleskabsmagneter og vognmønter er målrettet de pårørende (hjemmet).
Foldekopperne og nøglesnorene er målrettet den udsendte (soldaten).
Beklædningen, så som poloshirt og let jakke med ”reklame” på, er alene beregnet til
de aktive frivillige i KSO, og udleveres efter behov. Disse effekter skal være let tilgængeligt for vores aktive.
Der er i 2015 uddelt ca. 2.200 foldere, 3.000 visitkort, 5.800 køleskabsmagneter,
20.300 diverse labels, 3.000 foldekopper og 1.100 vognmønter.

Udstillinger og informationsbannere:
Informationsudvalget råder over flere plancheudstillinger og logo-bannere, som er
fordelt rundt hos de enkelte teams og oplagt centralt i Vordingborg.
Derudover har KSO en permanent udstilling på FN Museet i Frøslevlejren.
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2016:
Veteranstøtten vil i 2016 gå i dialog med Forsvarets ledelse med henblik på, at Veteranstøtten igen bliver et obligatorisk programpunkt i forbindelse med briefinger af soldater og pårørende.
Den vigtigste briefing er, hvor vi har soldaten og de pårørende sammen – at give
dem et fælles billede af Veteranstøttens mange tilbud er vigtigt.
Soldaten tænker på missionen, medens de pårørende tænker på om der gøres noget
for dem og deres soldat!

Per Amnitzbøl Rasmussen
Formand for KSO Informationsudvalg
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Bilag 4 til KSO Årsberetning 2015

AKTIVITETSUDVALGET

Valløby, 20. februar 2016

Aktivitetsudvalgets bidrag til KSO Årsberetning 2015

Underbilag:
1. KSO Gruppeaktiviteter
2. Støtte til DBB Aktiviteter
3. Støtte til Gensynstræf, Enheder
4. Støtte øvrige Veteranaktører
5. Friluftsaktiviteter
6. Aflyste aktiviteter

Formanden for KSO Aktivitetsudvalg.
Undertegnede tiltrådte som formand for KSO Aktivitetsudvalg i marts 2015 og overtog samtidig ansvaret for det budget, der var blevet godkendt på KSO Årsmøde i
2014.

KSO Aktivitetsudvalg.
KSO Aktivitetsudvalg har, fra starten i 2001, været en del af KSO organisation.
I 2015 var der i Aktivitetsudvalget 11 frivillige plus 6 frivillige fra andre udvalg i KSO,
der har støttet Aktivitetsudvalget i forbindelse med enkelte aktiviteter.
I 2015 er der etableret et underudvalg med ansvar for Friluftsaktiviteter.

Overordnet formål og mål.
Aktivitetsudvalgets formål og mål for aktiviteterne er at bidrage til at:


Opfange og aktivere de Veteraner, der lider af psykiske efterreaktioner og ikke
opsøger det offentlige system, inden de bliver en belastning for sig selv, for deres
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familier og for samfundet.


Støtte skadede Veteraner og deres pårørende, så deres trivsel og velvære i hverdagen forbedres, - herunder skal Veteraner med psykiske mén kunne deltage i
fællesskabet for at få en mere optimal hverdag.



Styrke fællesskab, trivsel og samarbejde mellem danske Veteraner (skadede som
stærke) og deres pårørende.



Inddrage De Blå Baretters (DBB) lokalforeninger mest muligt i aktiviteterne.



Udbrede kendskabet til DBB og KSO arbejde til gavn for alle Veteraner og deres
pårørende.

Ansvar og opgaver.
Aktivitetsudvalget har ansvaret for at:


Planlægge, tilrettelægge og gennemføre aktiviteter med fokus på den gode oplevelse og en forsvarlig økonomi, til støtte til målgruppen.



Udvikle relevante aktiviteter, - i videst muligt omfang i samarbejde med DBB lokalforeninger eller andre relevante aktører.



Lede, styre og guide Aktivitetsudvalgets aktiviteter og projekter.



Udarbejde årsbudget for Aktivitetsudvalgets aktiviteter.



Opdatere grundlaget for styring af Aktivitetsudvalgets samlede virksomhed.



Tilrettelægge og gennemføre aktiviteter, hvor Aktivitetsudvalget har kompetencerne.



Finde og støtte særlige aktiviteter og projekter, der kan understøtte Veteranen og
Veteransagen i sin helhed.



Opsøge de kompetencer, der kan medvirke til at tilrettelægge, gennemføre og understøtte Aktivitetsudvalgets virksomhed.



Støtte og vejlede DBB lokalforeninger.

Prioritet.
Deltagere:
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Aktiviteterne er, med mindre andet er nævnt specifikt, åbne for alle Veteraner, idet
dog skadede Veteraner har prioritet.
Aktiviteter:
1. KSO egne aktiviteter.
o Gruppetur til Kroatien
o Gruppetur til Bosnien
o Familiesommerlejr i Frøslev
o Gruppetur til Norge
o Gruppetur, Danmark (Frøslev)
o Friluftsaktiviteter
Herunder aktiviteter, der støttes økonomisk af Veterancentret.
2. DDB aktiviteter (Økonomisk støtte efter ansøgning).
3. Gensynstræf for enheder og grupper (Økonomisk støtte efter ansøgning)
4. Øvrige Veteranaktørers aktiviteter (Økonomisk støtte efter ansøgning)
Udviklingsprojekter for alle Veteraner:


Friluftsaktiviteter, - i erkendelse af, at
o
o
o
o
o

Friluftsliv er for alle.
Vi skal lære af naturen.
Friluftsliv skaber fællesskab og engagement.
Friluftsliv giver sundhed og livskvalitet.
Naturen er en social løftestang.

Aktivitetsudvalgets aktiviteter i 2015.
Gennemførte Gruppeaktiviteter i 2015 (Se Underbilag 1).
KSO Gruppeaktiviteter er årligt tilbagevendende aktiviteter, der ledes af KSO frivillige.
Af Underbilag 1. fremgår, hvor mange Veteraner og pårørende, der har deltaget i de
enkelte aktiviteter.
Gruppeturene til Kroatien og Bosnien, hvor Veteranen har mulighed for at tage en
pårørende med, er fortsat vigtige aktiviteter at gennemføre, selvom turene er forbundet med store økonomiske omkostninger.
Disse gensynsture har stor søgning og er et kærneprodukt i KSO.
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Som det fremgår af Underbilag 1. er der på Gruppeturen til Bosnien en mindre forbrug på ca. DKK 20.000. Den væsentligste årsag til dette er billigere flybilletter end
budgetteret.
Af bilaget fremgår endvidere et merforbrug på godt DKK 40.000 på Gruppeturen til
Kroatien, der var budgetteret med DKK 320.000. Merforbruget skyldes primært fejlbudgettering, da turen i 2014 kostede ca. DKK 350.000 at gennemføre. Årsagen til
merforbruget på de sidste DKK 10.000 er, at der på turen var en uforudset repatriering af en Veteran, der blev syg og derfor blev fløjet hjem, ledsaget af feltpræsten,
der indgår i turens ledelse.
På Gruppetur Danmark, der går til KSO Veteranhjem i Frøslev, var der et mindre forbrug på godt DKK 15.000.
KSO Familiesommerlejr, der var budgetteret med DKK 65.000, blev i 2015 betalt af
Veterancentret (VETC), der ud af en særlig familiepulje ydede DKK 75.000 i støtte.
Familiesommerlejren blev gennemført for godt DKK 56.000 og de resterende ca.
DKK 19.000 blev, efter bemyndigelse fra VETC, anvendt som en del af betalingen for
et Gensynstræf for familierne i KSO Veteranhjem i efteråret 2015.
Gruppetur Norge gennemføres på det norske ”Forsvarets veteransenter Bæreia”.
DBB aktiviteter, der i 2015 har modtaget økonomisk støtte fra KSO.
(Se Underbilag 2)
Af KSO Statutter fremgår, at KSO skal tilstræbe, at De Blå Baretters (DBB) lokalforeninger inddrages mest muligt i aktiviteterne.
Dette sker primært gennem økonomisk støtte til DBB lokalforeningers aktiviteter efter
ansøgning om tilskud, der sendes til formanden for Aktivitetsudvalget.
I 2015 modtog 10 lokalforeninger økonomisk støtte fra KSO på i alt ca. DKK 70.000.
Af Underbilag 2. fremgår, at der ved årets start var budgetteret med DKK 35.000 til
økonomisk støtte til DBB lokalforeninger. Da nogle budgetterede aktiviteter blev aflyst, blev det muligt, at tilføre yderligere økonomi til området.
Af Underbilag 2. fremgår endvidere, hvor mange Veteraner og pårørende de enkelte
aktiviteter har ramt.
To aktiviteter er på bilaget markeret med gult. Disse aktiviteter er åbne arrangementer uden registrering af de fremmødte.
DBB lokalforening Bornholm har i 2015 modtaget DKK 38.800 i økonomisk tilskud til
en bustur med ledsager til KSO Veteranhjem i Frøslev. Det store tilskud er givet i erkendelse af de særlige økonomiske udfordringer lokalforening Bornholm har grundet
sin beliggenhed og undtagelsesvis har det været muligt, at give det store tilskud,
grundet de tidligere omtalte aflyste aktiviteter i budgettet.
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Gensynstræf for enheder og grupper, der i 2015 har modtaget økonomisk
støtte fra KSO. (Se Underbilag 3)
KSO Aktivitetsudvalg har erfaret, at Veteranerne har et stort behov for at mødes i enhedsramme for at snakke om gamle dage, - gode og dårlige minder, - støtte hinanden.
Selvom Veteranerne mødes i forbindelse med Flagdagen og andre mindedage, dækker det ikke Veteranens behov for gensyn.
Veteranerne vil gerne mødes mere intimt og i KSO har de mulighed for at søge økonomisk tilskud til deres arrangement, til f.eks. overnatning og forplejning.
KSO tilskud reducerer selvbetalingen og gør det dermed muligt for flere Veteraner at
deltage.
Af Underbilag 3. fremgår det, at der var budgetteret med DKK 100.000 til Gensynstræf. Som tidligere nævnt gjorde aflyste aktiviteter det muligt, at tilføre flere midler til
området, da behovet herfor opstod.
Der blev i alt anvendt ca. DKK 155.000 til 22 Gensynstræf i 2015.
IGDET/DANBAT/UNPROFOR, hold 7 modtog DKK 25.000 i tilskud til en bustur til
Kroatien. Denne ansøgning blev indledningsvis IKKE imødekommet, men da Veteranerne kunne sandsynliggøre, at de var blevet lovet tilskuddet, fik de det naturligvis.
Jægerkorpset og Frømandskorpset har begge modtaget større tilskud i 2015, hvilket
bl.a. skal ses i lyset af korpsenes sammenlægning.
Af Underbilag. 3. fremgår, hvor mange Veteraner og pårørende de enkelte aktiviteter
har ramt.
Øvrige Veteranaktørers aktiviteter, der i 2015 har modtaget økonomisk støtte
fra KSO. (Se Underbilag 4)
KSO har i 2015 støttet andre aktører på Veteranområdet med ca. DKK 45.000.
Bl.a. er opstarten af Veteran Café Skive støttet med ca. DKK 18.000 og Veteranhaven har fået et driftstilskud på DKK 10.000.
Fremadrettet vil KSO være tilbageholdende med denne form for støtte, da de pågældende aktører har mulighed for at søge økonomisk støtte via puljerne ved VETC, således som KSO gør det.
Af Underbilag 4. fremgår, hvor mange Veteraner og pårørende de enkelte aktiviteter
har ramt.
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Aktiviteter markeret med gult er åbne arrangementer, hvor der ikke har været registrering af de fremmødte.
Running with no legs har undtagelsesvis modtaget økonomisk tilskud til betaling for
et års medlemskab i et Fitnesscenter til en benamputeret Veteran.
Running with no legs er opfordret til fremadrettet, at søge støtte andre steder, da
KSO ikke yder økonomisk støtte til enkeltpersoner. Dette er taget til efterretning.
Friluftsaktiviteter. (Se Underbilag 5)
KSO vil oprette et Friluftsunderudvalg under Aktivitetsudvalget i 2016.
Formålet med dette udvalg, er at udvikle, understøtte og tilbyde friluftsoplevelser til
KSO målgruppe af Veteraner og deres pårørende i ind- og udland.
Friluftsaktiviteterne gennemføres med henblik på, at sikre gode og udviklende oplevelser for den enkelte Veteran, der derved gives et mentalt og fysisk pusterum, således at han eller hun har større overskud i det daglige, men også for at skabe gode og
samlende oplevelser, der understøtter og fremmer det gode liv og familieliv.
Friluftsaktiviteterne vil omfatte bl.a. kano- og vandreture i Danmark og Norden, fjeldvandring, træklatring og oplevelsesdage i naturen.
KSO tyvstartede friluftsaktiviteterne i 2015 og anvendte midler fra aflyste aktiviteter til
gennemførelse af en vandretur i Jotunheimen i Norge.
Der deltog fire Veteraner på turen. Der var tilmeldt otte Veteraner, men som det også
har være tilfældet i forbindelse med andre af KSO aktiviteter, sker det, at Veteranen
springer fra i sidste øjeblik, - ikke af ond vilje, - men på grund af psykiske efterreaktioner fra udsendelsen (PTSD), der medfører, at deltagelse i aktiviteten pludselig bliver
uoverskuelig for Veteranen.
Lederen af friluftsaktiviteterne (Niels Overgaard Blok) er en kapacitet på området,
som også jobmæssigt beskæftiger sig med Veteraner i naturen i forbindelse med sit
arbejde på Skovskolen under Københavns Universitet.
KSO ser frem til friluftsaktiviteterne i 2016, hvor VETC har støttet KSO Friluftsudvalg
med DKK 250.000.
Aflyste aktiviteter i 2015 (Budgetterede). (Se Underbilag 6)
Som nævnt ovenfor blev nogle budgetterede aktiviteter aflyst.
Disse fremgår af Underbilag 6.
I lighed med Gruppeturene til Kroatien og Bosnien har KSO en vision om, at gennemføre en tilsvarende Gruppetur til Kosovo.
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Da det er en kendsgerning, at der fortsat er udstationeret internationale styrker (heri
danske) i Kosovo, rettede KSO henvendelse til chefen for Indsættelsesdivisionen under Værnsfælles Forsvarskommando med spørgsmålet:
”Er det sikkert at gennemføre en Gruppetur til Kosovo?”
Af svaret fremgik, at sikkerhedssituationen i området fortsat er ustabil, samt at det
danske område i Kosovo er det mest ustabile område.
KSO blev derfor frarådet, at gennemføre Gruppeture til området for nærværende og
DKK 20.000 budgetteret til RECCE i Kosovo blev frigivet til anden anvendelse.
Cykelturen Bornholm Rundt blev aflyst grundet for få tilmeldte. Derved blev der frigivet DKK 55.000 til anden anvendelse i budgettet.
En aktivitet i Århus Bugten ”Båd Århus”, der jf. budgettet skulle have været gennemført to gange i samarbejde med et kommercielt firma, blev aflyst som følge af manglende kontakt med firmaet trods gentagne henvendelser. Derved blev der frigivet
DKK 60.000 til anden anvendelse i budgettet.
En aktivitet benævnt ”Pårørende til veteraner med PTSD” blev aflyst, da ingen i KSO
kunne redegøre for, hvad aktiviteten gik ud på. Derved blev DKK 25.000 frigivet til
anden anvendelse.

Aktiviteternes effekt.
Aktivitetsudvalget vurderer, at aktiviteterne har bidraget til at:


Alle deltager aktivt, hygger sig, og får nogle gode oplevelser og ikke mindst får
udbygget og styrket netværket.



Skadede Veteraner erhverver sig en viden og erfaring, der kan påvirke deres daglige situation i positiv retning.



Give de pårørende indsigt i og viden om de forhold, der har påvirket deres nære
med ar på sjælen og styrke de pårørendes netværk med ligesindede og skabe
stærke relationer.



Vise, at KSO er en aktiv og troværdig samarbejdspartner, der medvirker til at
hjælpe Veteraner og deres pårørende på rette vej – ift. sundhed, fysisk aktivitet
og mental styrke.

Særlige udfordringer.
Aktivitetsudvalget finder, at der er følgende særlige udfordringer:


KSO har udfordringer med at nå de yngre Veteraner, samt de psykisk udfordrede
Veteraner.
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KSO skal derfor fortsat styrke markedsføring og initiativer, for at endnu flere
(yngre) Veteraner og især Veteraner med psykiske og fysiske mén deltager i KSO
aktiviteter.
KSO bør udarbejde en markedsføringsplan for at øge KSO synlighed over for Veteranerne.


KSO bør søge at etablere et formelt samarbejde med forskere på universitetsniveau, der forsker i samspillet mellem Veteranen og aktiviteter i naturen.



KSO bør udnytte muligheden finansiering gennem Fundraising, for herigennem,
at sikre sig et tilstrækkeligt økonomisk grundlag i fremtiden.
KSO bør udarbejde en liste over sådanne potentielle fonde og undersøge muligheden for støtte fra disse fonde.

Aktivitetsudvalgets målsætning for 2016.
Aktivitetsudvalget vil:


Udvide det nuværende aktivitetsniveau med Veteranstøttens (VS) Friluftsudvalg
og gennem anskaffelse af en pulje friluftsmateriel, skabe grundlag for, at flest mulig Veteraner kan deltage i friluftsaktiviteterne.



Udbygge netværket gennem deltagelse i diverse aktiviteter/arrangementer på veteranområdet med henblik på at bane vej til Veteranerne, samt indsamle viden på
området.

Jan Flemming Hansen
Formand for KSO Aktivitetsudvalg
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Underbilag 1 til Bilag 4 - Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSUDVALGET 2015
KSO GRUPPEAKTIVITETER
Gruppeaktiviteter
Gruppetur NORGE
Gruppetur DK
Sommerlejr familie Frøslev
Gruppetur (Sarajevo) Bosnien
Gruppetur Kroatien

BUDGET
DONATION

35.000
25.000
75.000
250.000
320.000
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DELTAGENDE
VETERANER

DELTAGENDE
PÅRØRENDE

DELTAGERE
IALT

8
6
14
25
34

16
12
10

8
6
30
37
44

87

38

125

ANVENDT

35.919
9.778
56.647
230.123
361.045

Underbilag 2 til Bilag 4 - Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSUDVALGET 2015
DBB AKTIVITETER
Klubaftener mv. DBB/KSO fælles
DBB Lolland-Falster og Møn - Skydning
DBB Nordvestsjælland - Indvielse af shelters
DBB Sønderjylland - Pizzatræf
DBB Kronjylland Sommerstævne i Hobro
DBB Sydvestjylland - Åben Hede
DBB Næstved & Omegn Grill arrangement
DBB København - Indvielse - Grill arrangement
DBB Sydøstjylland - Bustur
DBB Bornholm - Bustur til Frøslev
DBB Thy-Salling-Mors - Veteran Café Skive

BUDGET
DONATION

DELTAGENDE
VETERANER

DELTAGENDE
PÅRØRENDE

DELTAGERE
IALT

60

9
90
10

35.000
9
30
10

INGEN REGISTRERING

27

20
10
15
20
40

15
6
12

20
10
30
26
52

154

93

247

ANVENDT

69.474
1.080
4.530
1.756
3.227
1.800
4.000
5.331
4.700
38.800
4.250

Underbilag 3 til Bilag 4 - Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSUDVALGET 2015
GENSYNSTRÆF ENHEDER
Gensynstræf Enheder
Gensynstræf - Vognhold 5 - Kroatien
Gensynstræf - DCOY/UNPROFOR, hold 3
Gensynstræf - BCOY/UNPROFOR, hold 7
Gensynstræf - ACOY/UNPROFOR, hold 3
Gensynstræf - IGDET UNPROFOR, hold 7
Gensynstræf - Jægerkorpset
Gensynstræf - Frømandskorpset
Gensynstræf - UNFICYP, hold 1
Gensynstræf - Feyzabad, hold 1
Gensynstræf - CCOY/UNPROFOR, hold 7
Gensynstræf - DANSQN, hold 4
Gensynstræf - BCOY/ISAF, hold 6 - 3DEL
Gensynstræf - ST/DANBAT, hold 8
Gensynstræf - UNMIL
Gensynstræf - Familiesommerlejr
Gensynstræf - IRAQ, Hold 9 - KDODEL
Gensynstræf - GAZA, hold 18 (50 år)
Gensynstræf - HQCOY/BHC, hold 6
Gensynstræf - Vognhold 3, Kroatien 2013
Gensynstræf - KFOR 3 - 1DEL LIVKOMPAGNIET
Gensynstræf - PNINFKMP/KFOR 19, 3 DEL
Gensynstræf - IRAQ, Hold 6 - MECINFKMP

BUDGET
DONATION

DELTAGENDE
VETERANER

DELTAGENDE
PÅRØRENDE

DELTAGERE
IALT

100.000

18.353

5
26
60
45
27
26
157
29
25
35
13
19
17
8
14
14
14
38
7
20
17
41

657

28

17
12
18

16

10

73

5
26
60
45
27
43
169
47
25
35
13
19
17
8
30
14
14
38
17
20
17
41

730

ANVENDT

154.748
1.120
3.500
9.000
9.000
25.000
15.500
26.000
3.000
4.125
5.250
4.500
1.900
7.280
1.500
4.660
3.079
4.200
5.400
4.500
6.000
3.744
6.490

Underbilag 4 til Bilag 4 - Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSUDVALGET 2015
ØVRIGE VETERANAKTØRER

BUDGET
DONATION

Øvrige aktiviteter
Veteran Café Skive - Åben Café - Flagdag
Veteran Café Skive - Leje af bus og forplejning
Veteran Café Skive - Juleafslutning
Veteran Café Skive - Café aftener
Veteran Café Skive - Tilskud til annoncering
Prolog - The Baton Run Denmark
Veteran And Kinship Aid (VAKA).
Veteranhaven
Running with no legs - Kontingent for en veteran
Veterantur til Bremerhaven og Hamborg

DELTAGENDE
VETERANER

DELTAGENDE
PÅRØRENDE

DELTAGERE
IALT

15
15
20
50

5
6
6
20

20
21
26
70

1
6

107

INGEN REGISTRERING MODTAGET

29

1
6

37

144

ANVENDT

44.605
345
12.765
1.000
1.000
3.000
3.000
5.000
10.000
3.995
4.500

Underbilag 5 til Bilag 4 - Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSUDVALGET 2015
FRILUFTSAKTIVITETER

BUDGET
DONATION

Fjeldvandring i Jotunheimen, Norge

DELTAGENDE
VETERANER

5

30

DELTAGENDE
PÅRØRENDE

DELTAGERE
IALT

5

ANVENDT

21.015

Underbilag 6 til Bilag 4 - Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSUDVALGET 2015
AFLYSTE AKTIVITETER
Aflyste aktiviteter
RECCE-tur Kosovo
Cykeltur Bornholm Rundt
Båd Århus X 2 (YGDRASIL)
Pårørende til veteraner med PTSD

BUDGET
DONATION

20.000
55.000
60.000
25.000

160.000
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DELTAGENDE
VETERANER

DELTAGENDE
PÅRØRENDE

DELTAGERE
IALT

ANVENDT

Bilag 5 til KSO Årsberetning 2015

IDRÆTSUDVALGET

Læborg, 14. februar 2016

Idrætsudvalgets bidrag til KSO Årsberetning 2015

Bilag:
1. Gennemførte idrætsaktiviteter 2015

KSO Idrætsudvalg.
KSO idrætsudvalg (IDRUDV) blev oprettet inden for De Blå Baretter (DBB) og KSO
organisation i SEP 2011 og består af 8 medlemmer.
IDRUDV kompetencer har både rod i Forsvarets og civile idrætsuddannelser samt i
særlige idrætskompetencer indhøstet gennem erfaringsindhentning ved deltagelse i
en bred vifte af idrætskurser, forskellige træningsaktiviteter samt konkurrencer på
bredde- og eliteniveau såvel inden for Forsvaret som i civilt regi.

Overordnet formål og mål.
IDRUDV formål og mål for idrætsaktiviteterne er at bidrage til at:
 Støtte skadede Veteraner og deres pårørende, så deres trivsel og velvære i hverdagen forbedres, herunder skal Veteraner med psykiske mén kunne deltage i fællesskabet i større udstrækning end i dag for at få en mere optimal hverdag.
 Styrke fællesskab, trivsel og samarbejde mellem danske Veteraner og deres pårørende.
 Øge den fysiske træningsmængde blandt alle Veteraner og deres pårørende, så
fysisk aktivitet er med til at optimere sundhed, mentale styrke og selvværd.
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Udbrede kendskabet til DBB og KSO arbejde til gavn for alle Veteraner og deres
pårørende.

Ansvar og opgaver.
IDRUDV har overfor KSO Forretningsudvalg ansvaret for - med prioritet til skadede
Veteraner og deres pårørende - at:
 Planlægge KSO årlige idrætsaktiviteter.
 Lede, styre og guide KSO idrætsaktiviteter og idrætsprojekter.
 Udarbejde årsbudget for IDRUDV aktiviteter.
 Opdatere grundlaget for styring af IDRUDV samlede virksomhed.
 Tilrettelægge og gennemføre idrætsaktiviteter, hvor IDRUDV har kompetencerne.
 Finde og støtte skadede Veteraner, der kan fremstå som rollemodel for andre Veteraner.
 Finde og støtte særlige idrætsprojekter, der kan understøtte Veteranen og Veteransagen i sin helhed.
 Opsøge de idrætskompetencer, der kan medvirke til at tilrettelægge, gennemføre
og understøtte KSO idrætsvirksomhed.
 Støtte og vejlede DBB lokalforeninger.

IDRUDV idrætsaktiviteter i 2015.
Prioriteringer.
Planlagte idrætsaktiviteter for alle Veteraner med prioritet til skadede Veteraner.
5. Nijmegen-marchen.
6. KSO aktiviteter.
7. Øvrige idrætsaktiviteter, som f.eks. DDB idrætsaktiviteter.
Idrætsudviklingsprojekter for alle Veteraner.





KSO idrætstøj til markedsføringsformål.
Samarbejde med en landskendt kommerciel idrætsaktør.
Anvendelse af Veterankortet som adgang til Forsvarets idrætsfaciliteter.
Øvrige projekter.

Eksterne idrætsaktiviteter til støtte for skadede Veteraner.



Støtte til og samarbejde med Team Veteran omkring skadede Veteraner.
Støtte til øvrige aktiviteter inden for andre institutioners eller enkeltpersoners
idrætsaktiviteter.

IDRUDV har gennemførte idrætsaktiviteter i 2015 fremgår af Underbilag 1.
33

I forhold de planlagte idrætsaktiviteter i 2015 var IDRUDV kun nødsaget til at aflyse
KSO Golfevent for skadede Veteraner på Veteranhjem København pga. manglende
tilmelding.

Idrætsaktiviteternes effekt.
IDRUDV vurderer, at idrætsaktiviteterne har bidraget til at:





Alle deltager aktivt, hygger sig, og får nogle idrætsmæssige relationer og ikke
mindst nogle gode oplevelser.
Skadede Veteraner erhverver sig en positiv viden og erfaring, der kan påvirke deres daglige situation i en positiv retning.
Give de pårørende motivation til og viden om, hvordan deres nære med særlige
behov stadig kan føre et aktivt og sundt liv.
Vise, at KSO er en aktiv og troværdig samarbejdspartner, der medvirker til at
hjælpe Veteraner og deres pårørende på rette vej – ift. sundhed, fysisk aktivitet
og mental styrke.

Særlige udfordringer.
IDRUDV finder, at der er følgende særlige udfordringer.
 KSO bør fortsat styrke sin markedsføring og initiativer, for at endnu flere Veteraner og især Veteraner med psykiske mén deltager i KSO aktiviteter.
KSO bør derfor udarbejde en markedsføringsplan for at effektivisere handlingerne
overfor Veteranerne.
 KSO bør søge at etablere et samarbejde med en eller flere kommercielle og
landskendte aktører for at sikre sin uafhængighed samt et tilstrækkeligt økonomisk grundlag i fremtiden.
KSO bør udarbejde en liste over sådanne potentielle samarbejdspartnere og tage
initiativ til at drøfte et muligt fremtidigt samarbejde.

IDRUDV målsætning for 2016.
IDRUDV vil:





Udvikle det nuværende aktivitetsniveau med Veteranstøttens (VS) åbne mesterskaber i golf og undersøge mulighederne for at gennemføre et Military Skills arrangement – gerne i samarbejde med et militært tjenestested.
Stille fuldt og størst muligt hold i forbindelse med Nijmegen-marchens 100 års jubilæum.
Arbejde for at kunne gennemføre VETCAMP i 2016 med støtte fra private virksomheder.
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Forøge deltagerantallet med mindst 10% ved VS åbne mesterskaber samt VS
hold til diverse aktiviteter inden og uden for VS.

Finn Pauli Nielsen
Formand for KSO Idrætsudvalg
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Underbilag 1 til Bilag 5 - Idrætsudvalget

Gennemførte idrætsaktiviteter 2015
Idrætsaktivitet
VETCAMP 2015.

Antal
Målgruppe
deltagere
20
Skadede veteraner.

KSO åbne mesterskaber
i bowling.

KSO åbne mesterskaber
i skydning.

Bemærkninger
VETCAMP 2015 gennemføres på
Club La Santa (CLS) på Lanzarote med økonomisk fra KrogagerFonden og praktisk støtte fra
CLS.

Alle veteraner Mesterskabet er tillige et finalesamt deres på- stævne for de tre bedste lokalforrørende.
eninger fra DBB egne lokale
stævner.
21

Alle veteraner Mesterskabet blev gennemført i
samt deres på- samarbejde med Lind Skytteforrørende.
ening ved Herning.
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Idrætsaktivitet
Hærløbet.

Antal
Målgruppe
Bemærkninger
deltagere
19
Alle veteraner KSO-holder løb i KSO nye Dansamt deres på- marks T-shirt.
rørende.
DBB og KSO støttede Hærens
Officersskole med arrangementet.

Københavns Maraton.

1

Alle veteraner

Gennemføres i samarbejde med
Team Veteran og støttet af Atletikklubben Sparta.

Århus-marchen.

4

Alle veteraner

Kontrolmarch for deltagere til Nijmegen-marchen.

Grænsemarchen.

25

Alle veteraner

Kontrolmarch for deltagere til Nijmegen-marchen.

Slagelse-marchen.

4

Alle veteraner

Kontrolmarch for deltagere til Nijmegen-marchen.

Hærvejsmarchen.

24

Alle veteraner

Nijmegen-marchen.

23

Alle veteraner
med prioritet til
skadede.

Veteranmarchen i Sverige.

16

Alle veteraner
med prioritet til
skadede.

DBB landsskyttestævne.

Ca. 200

Medlemmer af
DBB.

IDRUDV støtter ifm. den praktiske resultatstyring af de lokale
skydninger. Omkostningerne betales af DBB.

DBB sommerstævne.

Ca. 50

Medlemmer af
DBB.

IDRUDV støtter stævnet med en
mindre idrætsaktivitet. Omkostningerne betales af DBB.
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Eksterne idrætsaktiviteter støttet af KSO.
Idrætsaktivitet
Cykelprojekt i Vest- og
Sønderjylland.

Antal
Målgruppe
deltagere
7
Skadede veteraner.
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Bemærkninger
KSO har bidraget med økonomisk støtte til transportomkostningerne ifm. en følgebil til støtte for
deltagerne.

Bilag 6 til KSO Årsberetning 2016

UDDANNELSESUDVALGET
Frederiksberg, 30. januar 2016

Uddannelsesudvalgets bidrag til KSO Årsberetning 2015

Aktiviteter 2015
Uddannelsesudvalget i KSO har i 2015 gennemført introduktionskursus på KSO Veteranhjem i Frøslevlejren, den 2. og 3. oktober 2015.
Derudover har Uddannelsesudvalget holdt foredraget ”Livet efter Krigszonen” for
flere af De Blå Baretters lokalforeninger.

Introduktionskursus
KSO søger hele tiden, at rekruttere ressourcestærke Veteraner, der kan bidrage med
overskud og ideer til de mange aktiviteter, der gennemføres i KSO forskellige udvalg.
For at give nye ressourcestærke Veteraner det bedste udgangspunkt for det frivillige
arbejde i KSO, er det et krav, at alle nye frivillige gennemfører Introduktionskursus,
der har til formål, at give ressourcestærke Veteraner det bedste grundlag for at støtte
de Veteraner og pårørende, der henvender sig til KSO.
Kurset er obligatorisk, for alle der yder frivilligt arbejde i KSO. Uagtet alle i KSO er frivillige ønskes en professionel holdning til de opgaver der løses i KSO.

Introduktionskursus - Indhold
Introduktionskursus indeholder følgende:




En gennemgang af KSO organisation, baggrund og historie.
Veteranernes baggrund, kultur – og de typiske udfordringer efter en udsendelse.
Kommunikation i relation til de naturlige psykiske udfordringer, der er typiske efter en udsendelse (BATTLEMIND).
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Kendskab til de typiske reaktionsmønstre ved PTSD.
Og – ikke mindst socialt samvær med opgaver og udfordringer…

Introduktionskursus 2015
Introduktionskursus 2015 blev gennemført på KSO Veteranhjem i Frøslev.
På kurset deltog 22 KSO frivillige, der alle har påtaget sig opgaver i KSO. Derudover
deltog en repræsentant fra norske NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale
Operasjoner).

Lars Boe Nielsen
Formand for KSO Uddannelsesudvalg
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Bilag 7 til KSO Årsberetning 2015

SOCIALUDVALGET

Glamsbjerg, 31 januar 2016

Socialudvalgets bidrag til KSO Årsberetning 2015

KSO Socialudvalg.
Socialudvalget består af 8 psykisk robuste Veteraner med mange års erfaring i socialt-/sundhedsfagligt arbejde. Herudover kan udvalget trække på specialkompetencer
fra andre frivillige i KSO, når det fx handler om økonomisk rådgivning m.v.

Overordnet formål og mål.
Formålet med Socialudvalgets arbejde er, at støtte/vejlede/hjælpe Veteraner og deres pårørende i de situationer, hvor de føler de ikke selv har de nødvendige ressourcer eller kompetencer til løsning af deres problemer.
Socialudvalget behandler ikke, men giver råd og vejledning om hvor Veteranen evt.
kan få behandling, og udvalget ledsager gerne Veteranen til behandlingen/mødet.
Socialudvalgets mål er at tilbyde kompetent og relevant hjælp og støtte til Veteraner,
og disses pårørende, der måtte have behov for dette.

Ansvar og opgaver.
Socialudvalget har i KSO bl.a. ansvaret for, at
-

-

Hjælpe Veteraner i forbindelse med
o Arbejdsskadesager
o Forsikringssager
o Job- og legatansøgninger
Hjælpe Veteraner til at komme i behandling for misbrug
Yde støtte til dannelse af netværk for isolerede Veteraner
Yde støtte til at danne netværk for kvindelige Veteraner
Støtte Veteraner i forbindelse med indlæggelse til psykiatrisk behandling
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-

Forhindre/forebygge selvmordsforsøg
Ledsage udfordrede Veteraner til møder med alle former for offentlige myndigheder/behandlere/retsmøder/banker/advokater/skoler/arbejdsgivere
Rådgive Veteraner i forbindelse med skilsmisser

Ovenstående tilbud har bl.a. været givet til mere end 100 Veteraner og pårørende i
2015.

Aktiviteter i 2015
Socialudvalget har i 2015 været repræsenteret ved alle relevante faglige og sociale
arrangementer. Det har betydet et væsentlig forhøjet aktivitetsniveau i forhold til tidligere. Dette har givet en større berøringsflade udadtil, og fået udbredt kendskabet til
KSO tilbud, gennem den personlige kontakt.
Socialudvalget har formået, at blive anerkendt som en troværdig samarbejdspartner i
sociale forhold, som vedrører Veteraner og deres pårørende, i mange nye sammenhænge. Dette har medført en forhøjet mødeaktivitet, både mht. konkrete sager med
ledsagelse/rådgivning af enkelte Veteraner, men også i forhold til vejledning af samarbejdspartnere omkring de specielle problemstillinger samarbejde med sårede Veteraner og deres pårørende, kan udvise.
Det er Socialudvalgets absolutte oplevelse, at dette er en succes, som har givet gode
resultater i mange konkrete sager, i året der gik.

Udfordringer
Den største udfordring for udvalget er at få kontakt til den store ”tavse” gruppe, som
har behov for støtte og hjælp, men som ikke har magtet at opsøge denne. Vi har oplevet, at den større udadvendte aktivitet/synlighed, som Socialudvalget har valgt som
strategi, har medført en væsentlig øget tilgang af henvendelser fra Veteraner, der
ikke tidligere har været kontakt til.
Udvalgets medlemmer deltager alle aktivt i Veterancafeer, parader, møder, besøg på
Veteranhjemmene, udstillinger og lignende arrangementer. Det er vores oplevelse, at
vi ved vores tilstedeværelse åbner op for muligheden for den første uformelle kontakt, netop fordi vi selv er Veteraner.

Mål 2016
Det er Socialudvalgets målsætning for 2016, at være synlige ved at deltage i relevante arrangementer i endnu højere grad end i 2015, og også være medhjælpende til
opstart af sociale aktiviteter – Veterancafeer o.l. – rundt omkring i landet.
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Vision
Socialudvalgets vision for 2016 er fortsat at udbygge kendskabet til tilbuddet fra Veteranstøttens Socialudvalg, men også udbygge netværket af samarbejdspartnere og
slå os fast som fagligt troværdig samarbejdspartner.

Bjarne Berner
Formand for KSO Socialudvalg
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Bilag 8 til KSO Årsberetning 2015

KSO VETERANHJEM I FRØSLEV

Billund, 29. januar 2016

KSO Veteranhjem bidrag til KSO Årsberetning 2015

Overlevering fra tidligere leder:
I oktober 2015 ophørte samarbejdet med daværende leder af KSO Veteranhjem i
Frøslev.
Ny leder af KSO Veteranhjem (Ole Stokholm) har udfærdiget denne beretning på
grundlag af en manglende overdragelse og en meget mangelfulde kalender, der kun
viste 14 aktiviteter i perioden 1. oktober – 31. december 2015.

KSO Veteranhjem:
Består af to selvstændige bygninger, benævnt H-15 og H-16.
Da KSO overtog lejemålet for H-15, var det kun for en del af bygningen, da Aabenraa
Kommune fortsat rådede over to lokaler, som var forudset anvendt til en lokal løbeforening. I løbet af andet kvartal 2015 meddelte Aabenraa Kommune imidlertid, at
dette ikke blev til noget, da der ikke var økonomi til at foretage de bygningsmæssige
ændringer, der var behov for. Resultatet blev, at KSO overtog lejemålet for de to lokaler, således at KSO nu lejer hele bygning H-15.
H-15 har 8 værelser, hvori der kan overnatte op til 21 personer. Der er to bad/toilet
på gangen.
Derudover indeholder H-15 et anretter køkken, samt aktivitetsrum med bordtennis,
pool bord, dart og bordfodbold og et undervisnings-/mødelokale som er opdelt i to,
med plads til 60 personer.
I bygningen kan gennemføres op til fem separate gruppemøder.
Bygningen indeholder endvidere depotrum med 12 MTB-cykler, en almindelig voksen
cykel to børnecykler, samt diverse soveposer, liggeunderlag og to stk. gasgrill af
mærket Weber.
H-16 har 26 værelser (heraf et handicapværelse) med tilhørende bad og toilet pr. to
værelser, hvori der kan overnatte op til 40 personer (mand/kone/kæreste på dobbelt
sovesofa).
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Derudover indeholder H-16 en opholdsstue med tekøkken, som kan bruges af alle,
samt kontor/soverum til leder. Opholdsstuen kan anvendes til undervisning og grupperum med plads til 22 personer.
H-16 indeholder fuldt udstyret anretter køkken, som kan lånes efter aftale med lederen af KSO Veteranhjem. Derudover er der et teknikrum med fryser, vaskemaskine
og tørretumbler.
På gangarealet kan etableres åben gruppemødeplads for 10 personer.
H-15 – H16 har i 2015 fået udbygget WiFi, så det nu dækker hele KSO Veteranhjem.
H-15 – H-16 er i 2015 blevet udstyret med godkendte røgmeldere og godkendt bandslukningsudstyr er blevet opsat og kontrolleret i november 2015.
Kontrollen gennemføres i samarbejde med Falck, DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) og Aabenraa Kommunes beredskabschef.
Brandinspektion udføres nu årligt.
Før november 2015 var der ingen kontakt til Falck/brandmyndighederne.
H-15 – H-16 er i 2015 monteret med nye kasselåse ved bagdørene, samt nye elektroniske dørlåse på hoveddørene.
De elektroniske låse giver udfordringer for nogle af brugerne og i december 2015
blev den første ødelagt i H-16, hvor en bruger havde fundet det nemmere at sætte en
kile i klemme døren, frem for at indtaste koden for oplåsning af døren. Det samme er
også sket i H-15 i januar 2016. Dette har medført omkostninger til reservedele til
begge låse, samt nye dørstop.
Dørene skal være lukkede eller haspede og det volder tilsyneladende problemer for
brugerne.
Der er nu indarbejdet en indskærpelse omkring dette i ”Regler for anvendelse af KSO
Veteranhjem”.
Alle baderum samt køkkener er blevet monteret med sæbedispensere hvor sæben
skummer op med det samme man tager sæben, hvilket sparer på vandet. Servietdispensere op opsat i køkkener, handicaptoilet samt toiletter i H-15.

Mindre projekter:
Prioriteret rækkefølge
1. Vådrumsfuger i alle badeværelser i H-16, samt fjernelse af skruer / reparation
af huller i væge.
2. Maling af baderum i H-16
3. Fjernelse af træadskillelse og gardiner i gangareal i H-16
4. Maling af gangareal i H-16
5. Nye måtter i forgange H-16
6. Hævning af gulv i forgang til handicapværelse
Ovenstående kan udføres af frivillige, som har lysten og evner håndværksmæssigt
arbejde.
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Større projekter:
De to lokaler i H-15, som i 2015 blev overtaget fra Aabenraa Kommune, er endnu
ikke bragt i anvendelse. Der er tale om et større rum, der kan indrettes til værelser eller fitnessrum, samt om et rum, der kan indrettes til (handicap) toilet- og baderum.
Arbejdet i baderummet er påbegyndt, men ikke anvendeligt. På toilet er der monteret
en ny varmeveksler, som ikke er tilsluttet eller anvendelig. Det større rum anvendes
for nærværende til depotrum for overskydende møbler, som i forbindelse med brandinspektionen blev påbudt fjernet fra gangarealerne.
KSO har kontakt til en tidligere medarbejder fra daværende Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste (FBE), som bl.a. har stået for etablering/indretning af lejrene i
Bosnien, Kosovo og Irak i samarbejde med DANILOG og IGR og for vedligeholdelsen og større projekter på Vordingborg Kaserne. Han vil gerne udarbejde et projekt
for indretning af de to lokaler, som bl.a. kan danne grundlag for overblik over den
nødvendige økonomi.
Projektet indeholder nedrivning af eksisterende varmeveksler og toiletrum som evt.
kan sammenlægges med igangværende baderum. I rummet kan evt. indrettes to
handicaptoiletter med bad eller tre almindelige toiletter med bad.
Lagerrummet kan evt. indrettes til to handicapværelser for familier, eller tre 3 enkeltværelser.
Alternativt kan lagerrummet anvendes som fitnessrum, hvilket bl.a. kræver forstærkning af gulvet.
På grundlag af projektbeskrivelserne indhentes tilbud på arbejdets udførelse ved lokale håndværkere, evt. kombineret med frivillig arbejdskraft (Veteraner med relevant
håndværksmæssig uddannelse).
Projektet skal udarbejdes i samarbejde med/godkendes af Aabenraa Kommune.

Belægning 2015:
Som beskrevet i indledningen har lederen af KSO Veteranhjem kun rådet over en
ufuldstændig kalender, udvisende aktiviteter fra sidste kvartal af 2015.
Der var i perioden 1. oktober til 31. december 399 overnatninger fordelt på 290 gæster.
Bookinger:
Ved anmodning om booking af Camp Frøslev gives en tilbagemelding inden for få timer.
På hjemmesiden er der tilføjet en kalender, der viser et halv år ad gangen, hvor man
kan se hvornår Camp Frøslev er ledig, inden ansøgning om booking fremsendes til
lederen af Camp Frøslev.
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2016:
KSO Veteranhjem skifter navn til Camp Frøslev og KSO skifter navn til Veteranstøtten.

Vision:
Flere kurser og møder med relation til Forsvaret, Veterancenteret, KFUM, med tilknytning til Veteranpolitikken bør søges gennemført i Camp Frøslev.
Veteranstøtten bør på sigt udbyde kurser til med relation til Veteraner.
Målsætningen for belægningen i Camp Frøslev er 1500 - 2000 overnatninger.
Kalenderen på hjemmesiden søges ændres således at det fremgår om Camp Frøslev er helt eller delvis optaget.
Er Camp Frøslev kun delvis optaget, skal flere kunne booke sig ind uafhængigt af
hinanden, med mindre der er tale om en aktivitet med begrænset belægning, der
nødvendigvis skal ”være sig selv”, som f.eks. en familiesommerlejr.

Ole Stokholm Pedersen
Leder af KSO Veteranhjem
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