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FORMANDENS BERETNING

”Veteraner Støtter Veteraner”

Formanden
har ordet
Bag mottoet ”Veteraner støtter Veteraner” gemmer der sig det faktum, at de, som har levet i det samme miljø, som de sårede veteraner,
har de sårede veteraners tillid, og de bedre kan forstå de sårede
veteraners problematikker. Derfor er de ressourcestærke veteraner
ofte den bedste vej til at nå ind til de udfordrede veteraner, som har
fået ondt i livet og behov for særlig støtte.
Denne filosofi er grundlaget for Veteranstøttens arbejde, der bl.a.
har til formål at give de veteraner, som har udfordringer, en bedre
hverdag og et meningsfuldt liv. Og netop de ressourcestærke veteraner med overskud er grundstammen i Veteranstøtten.
Veteranstøtten behandler ikke, men hjælper udfordrede veteraner i
forhold til de offentlige myndigheder og behandlingssystemet.
VETERANER – EN SAMFUNDSVÆRDI
Kun ca. 10 % af de udsendte får erfaringsmæssigt problemer i hverdagen, når de kommer hjem. Det er således ca. 90 % af alle udsendte, der kommer styrket og uskadte hjem.
De 90 % udgør en stor samfundsværdi for Danmark og det har vist
sig, at mange af de ressourcestærke veteraner, 15-20 år efter deres
udsendelse, ofte sidder i besluttende og ledende stillinger i vores
erhvervs- og samfundsstruktur.
Veteranerne er en samfundsværdi – og de fortjener et godt liv og
anerkendelse for deres tjeneste.
VETERANSTØTTEN – ET GODT UDGANGSPUNKT
For de udfordrede veteraner er Veteranstøtten et godt udgangspunkt, hvor fysiske og udfordrende idræts- og friluftsaktiviteter
inspirerer veteranerne til at indgå i fællesskaber sammen med ressourcestærke veteraner med henblik på senere at indgå i andre relevante fællesskaber ude i samfundet.
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I forhold til de mest udfordrede veteraner yder Veteranstøtten bl.a.
rådgivning og støtter veteranerne med kørsel til statslige og kommunale myndigheder. Veteranstøtten yder endvidere bistand til veteranerne ved at være bisiddere under møder.
ET GODT VETERANÅR
2017 blev året, hvor veteransagen slog igennem ude i kommunerne, selvom målet endnu ikke er nået fuldt ud. Antallet af kommuner
med en veteranpolitik/-strategi og antallet af kommuner med en veterankoordinator er steget, hvilket også er tilfældet med antallet af
VeteranCafeer, der etableres i hele landet.
Stadig flere kommuner medvirker i forbindelse med anerkendelsen
af veteranerne på Flagdagen den 5. september. I 2017 deltog således
88 kommuner i arrangementet, og senest i 2020 forventes det, at de
sidste 10 kommuner kommer med.
VETERANSSTØTTENS TILBUD
Veteranstøttens tilbud gælder både veteraner og deres pårørende
og som hovedregel er aktiviteterne gratis at deltage i.
I de fleste aktiviteter deltager både udfordrede og ressourcestærke veteraner, hvor de meget sårbare veteraner er i fokus. Veteraner
støtter veteraner.
Veteranstøtten udvikler sig hele tiden, og 2017 er ingen undtagelse.
Den udvidede Formandsgruppe har i 2017 udarbejdet en kommunikationsstrategi og har afholdt et visionsseminar, hvor Veteranstøttens
vision, mission og strategi er blevet udviklet.
Samarbejdet med forsvarets myndigheder og øvrige veteranaktører
er blevet øget, herunder med Veterancentret, Danmarks Veteraner,
Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarets tjenestesteder, Veteranforum,
Frivilligt Veteranforum, regionale veteranfora, Veteranalliancen, Vel-
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Niels Hartvig Andersen
Formand for Veteranstøtten
Landsformand for Danmarks Veteraner

”Stadig flere kommuner
medvirker i forbindelse med
anerkendelsen af veteranerne på
Flagdagen den 5. september.”

kommen Hjem, Soldatens Hus, Johanitterhjælpen, Tempelherreordenen, De Danske Veteraners Jagtforening under Dansk Jægerforbund,
Dansk Idrætsforbund, De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger,
Dansk Militært Idrætsforbund, Dansk Folkehjælp, Veteranskytterne,
Arrangøren af ENGAGE koncerten, VeteranCafeer samt en lang række øvrige organisationer – alt til gavn for vores fælles veteraner og
aktører.
I 2017 har Veteranstøtten gennemført en eller flere dages aktiviteter
for 2.716 veteraner og pårørende og i alt haft direkte kontakt til og
berøring med 3.800 veteraner og deres pårørende, hvilket er flere
end i 2016. Hjemmesiden har i 2017 haft 23.052 besøgende. Besøgstallet er således igen i 2017 steget med 40 procent. Hjemmesidens
nyhedsmail har ved udgangen af 2017 hele 233 abonnenter, hvilket er
en stigning på 39 procent.
Det er en kendsgerning, at en stor del af aktiviteterne i 2017 kun har
kunnet gennemføres, fordi Veteranstøtten ud over de 2,5 millioner
kr., som Veteranstøtten modtager fra staten via Finansloven, har
modtaget puljemidler fra Veterancentret, samt private fondsmidler
fra primært Inid Ingemans Fond og KrogagerFonden, m.fl.
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Kendsgerningen indebærer, at Veteranstøttens aktivitetsniveau
vil blive væsentligt forringet, hvis disse eksterne tilskud udebliver.
Veteranstøtten vil derfor fortsat arbejde på, at de tildelte puljemidler
og øvrige tilskud bliver et permanent samlet tilskud fra staten.
Jeg takker alle aktive i Veteranstøtten og alle vores støtter, der hjælper med økonomiske midler og/eller varme hænder, samt vores samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 2017.
FREMTIDEN
Veteranstøtten vil i 2018 arbejde for, at det bliver året, hvor anerkendelsen af veteraner fortsat øges samt arbejde for, at alle landets
kommuner i samarbejde med Danmarks Veteraners 21 lokalforeninger festligholder Flagdagen den 5. september.
Veteranstøtten vil endvidere arbejde for, at endnu flere kommuner
formulerer en egentlig veteranpolitik, og for at der bliver taget hånd
om vores udfordrede veteraner.
Erhvervslivet har fået øje på, at vores veteraner er en samfundsværdi, Forsvaret og vi i Veteranstøtten ved det – så nu må vi alle godt
sige det højt. Meget højt.
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FORRETNINGSUDVALGET // TELEFONLINIEN

Forretningsudvalget
Årsmødet havde i 2017 deltagelse af 35 frivillige ud af de i alt 78
frivillige, hvilket var et lavere antal end i 2016. På Årsmødet var der
indlæg af chefen for Militærpsykologisk Afdeling ved Veterancentret,
samt veterankoordinatoren for Sønderborg Kommune. På Årsmødet
blev Veteranstøttens Vision, Mission og Strategi behandlet, ligesom
de frivillige blev informeret om det kommende års prioriteter, budget og aktivitetsniveau.

Generalløjtnant
Per Ludvigsen
briefer.

Chefen for Veterancenteret oberst Jette Albinus, møder nogle af veteranerne.

Telefonlinjen 80 60 80 30
har i 2017 været betjent af 20
operative telefonvagter, hvoraf
to altid er til rådighed 24/7, 365
dage om året. Der har i 2017
været 208 opkald vedrørende
støtte til veteraner og pårørende, hvilket er lidt mindre
end i 2016. Årsagen er bl.a., at
Veterancentrets døgntelefon
modtager flere opkald, der
tidligere gik til 80 60 80 30,
hvilket vurderes at være et
godt tegn på, at Veterancentret er kommet mere på banen end tidligere år.
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Alle vagter har en oplevelse af, at de veteraner/pårørende, der
gennem 2017 har henvendt sig, er sværere belastede veteraner
med mere komplekse problemer end tidligere.
I 2017 har det vist sig, at bekymringen vedr. udbetaling af erstatninger, jf. Årsberetningen fra 2016, desværre begynder at blive
omsat til realiteter. Samtalerne har afdækket at veteranerne har
behov for vejledning vedr. udbetalte erstatninger. Især de ”sårbare/udfordrede” veteraner har store udfordringer med at forstå
og acceptere et evt. afslag.
Mange veteraners første kontakt med Veteranstøtten starter
med opkald til Telefonlinjen 8060 8030. Den indgang er derfor
fortsat nødvendig - især i forhold til at nå ud til de vanskeligt
kontaktbare veteraner, der ikke i første omgang ønsker kontakt
til forsvaret eller kommunerne.
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AKTIVITETSUDVALGET

Aktivitetsudvalget
har i 2017 gennemført 10 egne aktiviteter. Herunder bl.a. den 11. Gruppetur til Bosnien med 25 veteraner og 15 pårørende, samt den 13.
Gruppetur til Kroatien med 28 veteraner og 15 pårørende. Derudover
har der været gennemført en Gruppetur til Norge (10 veteraner) og
en familiesommerlejr i Camp Frøslev (12 veteraner og 17 pårørende).
Som noget nyt blev der i 2017 gennemført 3 motorcykelture for
veteraner uden rygmærke til Nordjylland, Langeland og Bornholm.
Veteranstøtten har taget initiativ til en Nordic MC Tour, som i 2017
blev gennemført i Danmark med deltagelse fra Finland, Norge og
Sverige (10 veteraner fra hvert land, i alt 40 veteraner deltog). Turen sluttede med deltagelse i den nationale Flagdag i Kastellet den
5. september.

Udvalget har givet støtte til 32 aktiviteter, bl.a. til opstart af en
Veteranforening på Færøerne, opstart af fem Veterancaféer, Veterans
in Motion (i Grønland), en familiedag i Lalandia i Billund (sammen
med organisationen ”Krigsveteraner og Pårørende”), Veterantræf
for veteraner, hvor veteraner mødes igen under hyggelige former,
samt givet tilskud til aktiviteter i Danmarks Veteraners lokalforeninger.
Der har i alt deltaget 1.376 Veteraner og 573 pårørende i udvalgets
aktiviteter, der varer fra en enkelt til ni dage.

VETERAN:

”At være sammen med andre
veteraner er bare der, man
føler sig allermest hjemme!”
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IDRÆTSUDVALGET // FRILUFTSUDVALGET

Idrætsudvalget
har i 2017 gennemført 14 af 16 planlagte aktiviteter med deltagelse
af 237 veteraner og deres pårørende. De har bl.a. deltaget i VM for
militære hundeførere i Texas, USA, hvilket gav Danmark to medaljer,
Nijmegenmarchen og Hærløbet, hvor gennemførelsen tillige blev
støttet af Danmarks Veteraner og Veteranstøtten med løbere, varme
hænder og økonomi.

Aktiviteternes målgruppe har primært været psykisk skadede veteraner og deres pårørende - med støtte af ressourcestærke veteraner
- med det formål at forbedre deres trivsel og udvikling i hverdagen.
Idrætten bidrager dermed til - gennem fysisk aktivitet, fællesskab og
socialt samvær - at optimere skadede veteraners sundhed, mentale
styrke og selvværd til gavn for familien og samfundet som helhed.

VETCAMP for PTSD-ramte veteraner blev for tredje gang med
stor succes gennemført på Club La Santa på Lanzarote, støttet af
KrogagerFonden.

VETERAN:

”Når jeg træner, kan jeg
undvære min medicin!”

Friluftsudvalget
har i 2017 gennemført 10 friluftsaktiviteter på i alt 43 dages varighed med i alt 96 deltagende veteraner og pårørende. Turene foregår
typisk i Norden og indeholder friluftsliv, som er ophold og aktiviteter, der skal bringe veteranerne tættere på naturen og hinanden.
Friluftsliv er mangfoldigt, idet det kan være roligt, afslappende eller
fysisk krævende.
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Formålet med friluftsliv i Friluftsudvalget er den gode oplevelse,
fællesskab med andre veteraner samt sundhed og trivsel.
Turene udbydes af frivillige uddannede friluftsvejledere, som
også er veteraner. Turene annonceres gennem veteranmagasinet
Baretten, sociale medier samt de frivillige veteranorganisationer,
som Veteranhjemmene, KFUM, mv.
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UDDANNELSESUDVALGET

VETERAN:

”Lærte jeg ikke
skal være bange for
at møde nye
mennesker!”

Uddannelsesudvalget
har i 2017 gennemført Veteranstøttens Introduktionskursus i Frøslevlejren i maj og oktober med henholdsvis 16 og 19 deltagere. Endvidere har Uddannelsesudvalget i samarbejde med psykolog Jens
Hansen og konsulent Kim Østergaard i februar i Frøslev gennemført
et kursus i videndeling med titlen ”Hvordan bliver vi bedre til det, vi
er gode til? ”. På kurset deltog 26 personer.

rence hos Handicapidrættens Videnscenter, hvor de præsenterede
evalueringsresultatet af deres projekt ”Bedre hverdag for veteraner
med PTSD”. Videnscentret ønskede, at Veteranstøtten videreførte
det netop afsluttede projekt. Af økonomiske årsager besluttede Formandsgruppen imidlertid ikke at engagere Veteranstøtten yderligere i dette projekt.

Uddannelsesudvalget gennemførte i samarbejde med Næstformanden og en professionel facilitator et visionsseminar for en udvidet
Formandsgruppe for Veteranstøtten i Vordingborg i januar. Seminaret har resulteret i en konsolideret kommunikationsstrategi samt
udvikling af Veteranstøttens Vision, Mission og Strategi, der efterfølgende skal implementeres i 2018. 11 deltog i dette seminar.

I december gennemførte Uddannelsesudvalget sammen med fire
instruktører fra Hjemmeværnsskolen et kursus i ”Få dit budskab
igennem”. Kurset blev gennemført på Vordingborg Kaserne for bl.a.
at give Veteranstøttens briefere og ledelse feedback og nye informationsredskaber. På kurset deltog 16 personer.

Uddannelsesudvalget har i 2017 haft to deltagere på NVIO´s (Den Norske Veteranorganisation) kammeratstøtteseminar, fire deltagere på
kursus i PTSD ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde og to deltagere
på Veterancentrets nye uddannelse for frivillige i veteranarbejdet.
I marts var Uddannelsesudvalget inviteret til at deltage i en konfe-
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Her sidst på året har Uddannelsesudvalget modtaget besked om, at
projektet ”Rehabilitering gennem arkæologi” har modtaget midler
fra KrogagerFonden, således at de kan sætte projektet i gang i 2018.
Veteranstøtten vil støtte projektet og har kontakt til den projektansvarlige.
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SOCIALUDVALGET

VETERAN:

”Faglig og
social udvikling!”

Socialudvalget
har i 2017 bistået mere end 150 veteraner og pårørende. Udvalgets
tilbud efterspørges i højere grad end tidligere. Dette er sket i takt
med, at Socialudvalgets aktive er blevet mere udadvendte og opsøgende, end de tidligere har været, bl.a. ved personlig deltagelse i
Åbent Husarrangementer, møder i VeteranCafeer, deltagelse i regionale veteranfora, Frivilligt Veteranforum samt de steder, hvor veteraner og pårørende møder op.
Udvalget er blevet mere udfordret i forhold til tidligere mht. de ofte
tunge problemstillinger, som Socialudvalget anmodes om hjælp til.
I de tungeste sager er det oftest veteraner og pårørende, som har
en lang historik bag sig i hjælpe- og behandlingssystemet, men som
undervejs har mistet troen og tilliden til dette og sig selv.
Socialudvalget har også, som noget nyt, besøgt flere veteraner, som
af flere forskellige årsager er havnet i fængsel og/eller institution.
Samarbejdet med de relevante myndigheder på dette område har
fungeret godt og vil blive forstærket i det kommende år.
Der er indgået et samarbejde med Tempelherreordenen om gratis
advokathjælp til udfordrede veteraner.
Øvrige opgaver, som har fyldt meget i 2017, har været arbejdsskadesager, anke af disse, misbrugsproblematikker, ensomhed/isolation,
skilsmissesager, børnesamværssager, samt ikke mindst bisidderstøtte til møder med banker, offentlige myndigheder, samt retssager.
Udvalget er i år blevet suppleret med nye medlemmer med grundig
baggrundsviden/erfaring og uddannelse – og selvfølgelig egen veteranbaggrund – inden for det sociale og sundhedsfaglige område. Her
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bør fremhæves, at vi har fået tilknyttet en politimand, som udover
at være formand for Politiets Blå Baretter, også har en lang karriere som soldat og politimand, og ikke mindst som udsendt i begge
funktioner.
Udvalgets medlemmer har deltaget i mange relevante kursustilbud,
som har kunnet være en støtte i udvalgets ofte komplicerede virke.
Udover støtten til veteraner og pårørende har udvalget også bistået
kommunale samarbejdspartnere, VeteranCafeer, væresteder, misbrugscentre, forsorgshjem og lokalpsykiatri med viden og ekspertise
i form af rådgivning og undervisning af deres medarbejdere/frivillige. Dette er en opgave, som også er med til at styrke de personlige
relationer, som er vigtige i forhold til det fælles virke og samarbejde
for veteranerne.
Herudover arbejdes der tæt sammen med Veteranstøttens Telefonlinje 8060 8030, de faglige organisationer, tjenestestedernes tillidsfolk, kollegastøtter, Kontakt og Velfærdsofficerer, samt de dertil
knyttede socialrådgivere, Soldaterlegatet, Veterancentret i Ringsted
og de lokale Veterancentre, samt andre frivillige aktører regionalt
og nationalt.
Socialudvalget har i sidste del af året iværksat et pilotprojekt ”Pårørendestøtten”, i første omgang med udarbejdelse og igangsættelse
af et projekt i Nordjylland. Det er planen, at dette i 2018 skal udbredes
til alle andre regioner. Det er her vigtigt at understrege, at ”Pårørendestøtten” ikke er tænkt, som konkurrent til eksisterende tilbud,
men som et supplerende tilbud, der udelukkende retter sig til voksne
pårørende til veteraner. Der vil således ikke blive lavet aktiviteter/
arrangementer, som inkluderer børn eller veteraner i dette regi.
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INFORMATIONSUDVALGET

Informationsudvalget
Hovedaktiviteten har i 2017 været briefinger af soldater og deres pårørende i forbindelse
med før, under og efter udsendelser til internationale missioner, beordret af forsvaret.

2017

2016

www.veteranstøtten.dk

2017

2016

Nyhedsmail

Der er i 2017 gennemført 30 briefinger med deltagelse af 1.400 soldater og 2.400 pårørende.

og praktiserende læger, samt haft held og dygtighed til at få en større artikel i den lokale avis om Veteranstøtten.

Veteranstøttens hjemmeside www.veteranstøtten.dk har i 2017 haft
23.052 besøgende, hvilket svarer til et dagligt gennemsnitligt besøgstal på 63. Besøgstallet er således i 2017 steget fra 16.487 i 2016,
en stigning på 40 procent.
Hjemmesidens nyhedsmail har ved udgangen af 2017 233 abonnenter, hvilket er en stigning på 39 procent.

Danmarks eneste veteranmagasin Baretten udgives af Danmarks
Veteraner otte gange om året i et oplag på 5.000 stk. Når man regner
med en veteranfaktor på 8, så har mere end 40.000 mulighed for at
læse om veteranarbejdet hver gang. I Baretten bringes de mange
positive fortællinger, som de mange aktiviteter medfører, og som
viser, at det nytter noget at gøre en forskel. Veteranmagasinet kan
gratis læses på vores hjemmeside www.veteranstøtten.dk

Veteranstøttens Facebookside har mere end 2.500 følgere og når på
en uge ud til ca. 10.000 læsere og får ca. 1.000 positive reaktioner på
Veteranstøttens opslag, der også omfatter deling af opslag fra andre
Veteranaktører.

Veteranstøtten får den spalteplads, der er behov for, og der udgives
endvidere et særtryk med en opsamling af det stof, som Veteranstøtten har haft i bladet i løbet af året. Dette særtryk kan ligeledes læses
på vores hjemmeside.

Informationsudvalget har i 2017 gennemført en lang række informationsarrangementer, hvor deltagerne over en eller flere dage
har mulighed for at se Veteranstøttens stand, komme i dialog med
Veteranstøttens frivillige og modtage informationsmateriale om Veteranstøttens tilbud.
Eksempler på arrangementer er en ét dags Veterankonference i Horsens med ca. 200 deltagere til de 100.000 gæster, der over 3 dage
besøgte Folkemødet på Bornholm, eller de ca. 125.000 gæster, der
besøgte Flyvevåbnets Åbent Hus arrangement.
Et enkelt medlem i Informationsudvalget har i Kalundborgområdet
uddelt ca. 600 pjecer om Veteranstøtten til offentlige myndigheder
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INFORMATIONSUDVALGET // CAMP FRØSLEV

I anledning af FN-dagen, den 24. oktober 2017, har Informationsudvalget i samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando, udsendt
videoen: ”Danske FN-soldater filmede Cypern som slagmark”, som er
en nyrestaureret udgave af de smalfilm, som blev optaget af daværende sergent Flemming Wrist Knudsen den 20. juli 1974, da Tyrkiet
landsatte soldater på nordsiden af
Cypern. Filmen er journalistisk bearbejdet, klippet og redigeret af Sune
Wadskjær, der er historiker og journalist ved forsvaret. Den nye udgave
har en spilletid på lige godt 20 min. og
kan findes på vores hjemmeside www.
veteranstøtten.dk

som veteraner og deres pårørende kan få i forbindelse med en udsendelse.

Informationsudvalget har fordelt
flere end 1.000 bøger ”God soldat
og helt menneske” til interesserede
i veteranverdenen og især til mennesker, der normalt ikke færdes i
veteranmiljøet. Dette for at give alle
i veteranverdenen samme fundament
og forståelse for de evt. udfordringer,

Informationsudvalget har etableret et samarbejde med organisationen ”Velkommen Hjem”, der arbejder for at give hjemvendte veteraner bedre muligheder for at få job i det civile erhvervsliv. Endvidere
er der også etableret et samarbejde med organisationen ”Udsendt
af Danmark”, der frem mod Flagdagen 5. september 2019 (10 års jubilæum for Flagdagen) udgiver 365 personlige beretninger fra 70 års
international tjeneste. Projektet er et ambitiøst anerkendelses- og
oplysningsprojekt.

Endvidere er der uddelt mere end 100 klassesæt af bogen ”Små Visioner” til skoler og gymnasier, hvor visionen er, at dialogen omkring
veteransagen bringes ud til de yngste generationer. Som August fra
3. klasse siger det: ”Jeg tror, at det kan være svært at glemme, når
man har været i krig. Så skal man have hjælp. Alt fra en chokoladekage til en krammer”.
Herudover uddeler Veteranstøtten de mange relevante bøger udgivet af Veterancenteret på alle de steder, hvor Veteranstøtten er til
stede og får kontakt med veteranerne og deres pårørende.

VETERAN:

Camp Frøslev
er Veteranstøttens aktivitets- og kursussted, beliggende i Frøslevlejren i Sønderjylland. Der har i 2017 været 1.326 overnatninger fordelt på 776 personer, hvilket er lidt mindre end i 2016.
Camp Frøslev har i 2017 været anvendt til Veteranstøttens egne
kurser, møder i respektive udvalg og i Formandgruppen, Familiesommerlejr, Veterantræf for veteraner og pårørende, samt for
frivillige i regi af VeteranCafeerne og andre samarbejdspartnere.
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”Kvalitetstid med min søn,
bål-mad og skøn natur!”

Formandsgruppen har i 2017 besluttet at afhænde Barak H 15 af økonomiske grunde, men vi beholder Barak H 16. Dette vil dog først få
effekt fra 2019.
Camp Frøslev er i november/december 2017 opdateret med nye møbler i spise- og opholdsstuen. Enkelte værelser har endvidere fået nye
senge i en bedre kvalitet. Der er kommet nye skabe på værelserne,
så vigtige genstande kan komme i aflåste skabe. Nyt køleskab og kaffemaskiner er ligeledes tilført Camp Frøslev i årets sidste måneder.

ÅRSBERETNING 2017

ØKONOMI

Økonomi

Veteranstøtten har i 2017, foruden bevillingen på 2.5 mio. kr. fra Finansloven, haft rådighed
over fondsmidler på ca. 400.000 kr. til generelle veteranformål, samt 250.000 kr. øremærket til
idrætsaktiviteten VET CAMP på Lanzarote.
Denne årsberetning er et udtryk for aktiviteter, gennemført for de samlede til rådighed værende midler.

BUDGET/FORBRUG 2017
UDVALG

FINANSLOV

Forretningsudvalget

220.000

Telefonudvalget

100.000

Aktivitetsudvalget

690.000

Idrætsudvalget

300.000

Friluftsudvalget

74.000

Uddannelsesudvalget

111.000

Socialudvalget

85.000

FOND
90.000

251.000
250.000

Informationsudvalget

560.000

Camp Frøslev

360.000

59.000

2.500.000

400.000

BUDGET/FORBRUG

ÅRSBERETNING 2017 

KROGAGERFONDEN

250.000
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UDFORDRINGER 2017

VETERAN:

”Blod på tanden til mere
og hårdere ture!

Udfordringer i 2017
ØKONOMI
Veteranstøttens tilbud og resultater anerkendes af flere og flere myndigheder, veteranaktører, veteraner og pårørende, hvilket
medfører et behov for tilførsel af økonomiske midler til de enkelte
udvalg. Aktivitetsniveauet i 2017 har kun været muligt på grund af
tilskud fra Veterancentrets puljer til gennemførelse af Veterantræf,
Veteranstøttens Familiesommerlejr og til Friluftsaktiviteterne samt
ved tilførsel af fondsmidler til VETCAMP fra KrogagerFonden og Inid
Ingemans Fond til støtte for mange af de øvrige aktiviteter.
Veteranstøtten forudser en væsentlig forringelse af Veteranstøttens
muligheder for at støtte veteraner og pårørende, hvis ikke det økonomiske fundament konsolideres.

UDMØNTNING AF VISION, MISSION OG STRATEGI
VETERANSTØTTENS VISION ER FORMULERET SÅLEDES:
”At være Danmarks førende, anerkendte frivillige organisation, der
nyttiggør alle veteraner og pårørendes ressourcer til gavn for den
enkelte og samfundet.”
VETERANSTØTTENS MISSION ER FORMULERET SÅLEDES:
”Veteranstøttens mission er, gennem et konstruktivt samarbejde
med andre veteranaktører, at fremme den enkelte – primært udfordrede veterans ønsker om hjælp til personlig udvikling og en bedre
hverdag.”
FØLGENDE STRATEGIER SKAL TILSIKRE, AT MÅLENE NÅS:
• Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi.
• Opdatering af hjemmesiden, udfærdigelse af en standardbriefing,
samt gennemgang af PR-materiale og Facebookside.
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• Udarbejdelse af en pressepolitik, herunder en talsmandsliste samt
tilknytning af en ansvarlig pressetalsmand.
• Udarbejdelse af en plan for Informationsvirksomhed i samarbejde
med Danmarks Veteraner.
• Rekruttering af en fundraiser i samarbejde med Danmarks Veteraner.
• Plan for rekruttering og fastholdelse af frivillige til Veteranstøtten.
MÅLGRUPPEN
Det er fortsat en udfordring at nå den store ”tavse” gruppe af veteraner, som har behov for særlig støtte og hjælp, men som ikke magter
selv at opsøge støtten/hjælpen. Veteranstøttens større synlighed på
bl.a. VeteranCafeer, veteranhjemmene, veteranmagasinet Baretten,
på de sociale medier og i pressen har dog medført en øget tilgang af
henvendelser fra veteraner, der ikke tidligere har været kontakt til.
Til aktiviteterne er der fortsat udfordringer med at nå ud til de yngre
veteraner. Det skal dog fremhæves, at friluftsaktiviteterne appellerer
netop til denne målgruppe.
VISIONER I 2018
Veteranstøtten vil i 2018 arbejde for, at den vedtagne vision, mission
og de dertil hørende strategier udmøntes. Herunder vil vægten blive
lagt på et udvidet konstruktivt samarbejde med øvrige veteranaktører til gavn for veteraner og pårørende.
Endvidere vil Veteranstøtten arbejde for, at der i løbet af 2019 kan
arrangeres missionsture til Kosovo.

ÅRSBERETNING 2017

VETERAN:

”Jeg lærte noget om vinterfjeld og at gå på ski,
men jeg lærte også noget om andre mennesker,
og min egen rolle i sociale sammenhænge med mennesker
jeg ikke kender, så jeg har fået venskaber ud af det!”

”Veteraner støtter Veteraner”

VETERANSTØTTEN
www.veteranstøtten.dk
Mail: formand@80608030.dk
Tlf. 80 60 80 30
Nordea kontonummer: 0040 – 3487 735 016
CVR: 2928 7010

