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Slagelse 
 
 

Summarisk referat   
 

Deltagere: Per Lorenz Hinrichsen (PLH), Alex S. Andersen (ASA), Kurt V.V.Larsen 
(KVV), Jan Flemming Hansen (JF), Preben Korreborg (PK), Per A. Rasmussen (PAR), 
Niels Bannergaard (NB), Ole Stokholm Pedersen (OSP), Jørgen Hvenegaard Christan-
sen (JVC) på vegne Finn Pauli Nielsen (FPN), Henrik Tiede (HT). 
 
Afbud fra Niels Hartvig Andersen, Bjarne Berner, Finn Pauli Nielsen og Niels Blok. 
 
 
1. Godkendelse af referat (af februar 2018) 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Formandens indlæg. (Præsenteret af Næstformanden) 
 

• Ønskede status oplyst vedrørende Engagefestivalen og oplyser at Jens Graff og 
Sara La Cour fra de kvindelige veteraner også er involveret. Se JF indlæg. 

• Ønskede status oplyst vedrørende Kontrakt med PL Jewel kontrakten. Er nu un-
derskrevet af næstformanden og PAR indvilligede i fremover at være rådgivende 
for Forretningsudvalget. 

• Formanden håbede på at VS regnskab blev godkendt på mødet med VETC den 
24. maj (er blevet godkendt). 

• Formanden ville rejse problematikken med de for sent udmeldte beløb fra 2. mio 
kr. puljen. Næsten halvdelen af året er gået. Rejses også overfor FMN og politi-
kerne. 

• Formanden opfordrede formandsgruppen til deltagelse i paraden på Kastellet 
den 29. maj, idet Ingemann Fonden og KrogagerFonden deltager. 

• Formanden oplyste om et nyt muligt projekt med 17 fravalgte deltagere fra Invic-
tus Games. Formanden og Bjarne Berner deltog i møde med DIF om dette 22. 
maj. Holdningen er at der holdes lav profil. 

• Ordrenr. Problematikken tages op den 24. maj overfor VETC (VS har efterføl-
gende fået oplyst at man får et ordrenr. Direktiv er ved at blive udarbejdet). 

• Afklaring af 20 personers adgang til forsvarets etablissementer. Blev afvist af 
VETC, men kampen er ikke slut. 

• Formanden ønskede at Gert Remme tog sig af børneattester 
• I forhold til persondataforordningen skal også VS have lagt information ud på 

hjemmesiden. 

mailto:formand@80608030.dk
mailto:kasserer@80608030.dk
http://www.veteranst%C3%B8tten.dk/


2 
 

• Formanden nævnte at Zusi vil lave en tur til Kisejak. Hun kan søge om tilskud 
ved VS.  

• Formanden ønskede oplyst hvorledes samarbejdet med Veteranskytterne forlø-
ber. Næstformanden kunne oplyse at han selv, JVC og Bjarne Berner var kraftigt 
involveret i Veterancykelløbet Project Hero og at syv fra VS tog til Warrior Week i 
USA fra den 29. maj til 07. juni. Involvering kunne også påregnes i relation til 
Warrior Week i Danmark 03. til 09. september. 

• Formanden og næstformanden ønsker at blive efterrettet når der gives tilskud el-
ler afslag på ansøgninger. 

• Formanden ønsker at deltage i næste møde. Er aftalt til 30. august i Slagelse. 
• Stor tak til Alex og Kurt og velkommen til Ole og Ib. 
• Formanden erindrede om at bruge forklæder i forbindelse med alle udgifter og 

udbetaling af forskud mv. Udvalgsformændene skal underskrive før de sendes til 
Ole. 

• VS deltager i klarlægning af analyse af alle veteranaktørers kompetencer, ledet 
af VETC. Efterfølgende skal der gennemføres en analyse af, hvorledes man 
bedst samordner og koordinerer. 

• VS er samarbejdspartner for projektet ”Udsendt af Danmark. Danmarksturné 
med Camp 365 starter op i Vordingborg 24. august til 04. september 

 
3. Status på budget/regnskab 

 
• Den nye kasserer fremlagde ændringer til kontoplanen og oplyste at hver for-

mand nu får tildelt sin egen egen konto samt et visakort. Endvidere vil der blive 
etableret en mobile pay konto. 

• I øjeblikket er VS ved at skifte bank til samme bank som DV (Danske Bank). 
Denne proces skal godkendes af HB i DV og tager noget tid. Man anmodes om 
at gemme afregninger indtil dette er på plads. 
 

4. Aktionslisten 
 

a. Oversigt over frivillige. 
 
Oversigten er ikke a´jourført og Formandsgruppen anmodes derfor om at frem-
sende navne 
 
AKTION: JF rundsender opdateret oversigt over frivillige når rettelser er modta-
get fra Formandsgruppen. 

 
 
5. Status for udvalgene 
 
 
Forretningsudvalget ved Per Lorenz Hinrichsen 
 

a. PLH orienterede om status i samarbejdet med Veteranskytterne, hvilket trækker 
store veksler. 
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b. VS er endvidere involveret i Engage koncerten den 25. August, hvor JF er VS re-
præsentant. 

 
c. PLH gennemgik status for ansøgninger om tildeling af midler fra Veterancentrets 

puljer. Foreløbig har vi fået 85.000 kr. til familiesommerlejr, 50.000 kr. til frilufts-
aktiviteter og 40.000 kr. til Pårørendestøtten. Øvrige ansøgninger til 2. mio kr. er 
afvist. På Vegne af Veteranskytterne har VS fået 200.000 kr. til Warrior Week i 
USA, 200.000 kr. til Veterancykelløbet Project Hero samt 200.000 kr. til Warrior 
Week i Danmark fra den særlige 1.5. mio kr. pulje.  
 
 

d. PLH vil udsende udkast til fordeling af VS årsberetning 
 
AKTION: PLH rundsender udkast til kommentering. 
 

e. Status for arbejdet med at fremskaffe ny kasserer, bogholder og sekretær. Det er 
lykkedes af overtale Ole Stokoholm til også at varetage kassererfunktionen for 
VS samt lykkes at få fat i SSG Ib Guldberg Nielsen (IG), til tjeneste ved HJK i 
Vordingborg som den nye kasserer, hvilket alle i Formandsgruppen kan være 
meget glade for. Tak til Kurt og Alex for et stort arbejde, der efterfølgende blev 
begavet med en vingave hver. PLH oplyste at ingen havde reflekteret på sekre-
tærstillingen. Dan Berthelin er efterfølgende blevet spurgt, men føler at han er for 
engageret i andre frivillige foreninger. 
 

f. Samarbejdet med Interforce går godt og Formanden for Interforce Sekretariatet, 
GM Finn Winkler, har oplyst at 3-5 veteraner hver gang vil blive invitereret til 18 
regionale interforce jagter. Hertil kommer at Kronvildtjagten i januar også vil inde-
holde en veterandeltagelse. Det går lidt trægt med at få startet samarbejdet op 
med De danske Veteraners jagtforening under Dansk Jægerforbund. 
 

g. Årsmødet afholdes i Frøslevlejren, hvor der er plads til 63 indkvarterede. For-
mandsgruppen mødes fredag den 28. september kl. 1800 til spisning og forbere-
delse. Øvrige møder ind til frokost den 29. september kl. 1200 på Café Anton. Vi-
ceforsvarschefen og Chefen for Veterancentret gennemfører briefinger fra 1300- 
1500 efterfulgt af en ekstern foredragsholder, som der stadig arbejdes på at få 
fremskaffet. Mødet afsluttes søndag den 30. september med spisning af frokost. 
 

h. PLH kunne oplyse at VS ville deltage i en undersøgelse af foreninger og organi-
sationer i det frivillige sociale arbejde i Danmark. Undersøgelsen ledes af Center 
for socialt frivilligt arbejde i Odense. 

 
 
 
Telefonudvalget ved FMD Niels Bannergaard 
 

- Har afholdt møde i Camp Frøslev med 12 personer. God mad i Café Anton. 
- 2 ”nye vagter” overvejes til at indgå i telefonudvalget. Var på forårsseminar, men 

har ikke været udsendt. 
- Har behov for ny printer og PC. 
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- Skal bruge 15 expl. Af VS Årsberetning. 
- Veterancafé Køge er stiftet. 

 
 
 
Socialudvalget/Pårørendestøtten ved FMD Bjarne Berner (fremsendt) 

Siden sidst har vi haft meget fokus på opstart af Pårørendestøttegrupper i andre egne 
af landet end Nordjylland, hvor det allerede kører på skinner. 

I den forbindelse afholdt vi et inspirations- og samarbejdsmøde hvor vi havde inviteret 
centrale Veterankoordinatorer fra kommuner der er progressive og Veterancentret. Mø-
det var 12/12 i Frøslev, og var en rigtig godt fundament til fremtidig samarbejde. 

Viden om Veteraner i Vingstedcentret var en tynd kop the – ifgl. de deltagere jeg efter-
følgende har talt med, og jeg er enig i den betragtning. Der var jo selvfølgelig mulighed 
for at træffe nye samarbejdspartnere og hilse på gamle bekendte, men det rent faglige 
udbytte var svært at få øje på. 

Jeg holdt i sidste uge møde med Veterancentret omkring mulighed for gensidigt at 
bruge hinanden mere. Det var et konstruktivt møde, og vi er enige om fremover at infor-
mere og rent praktisk at samarbejde omkring de veteraner som kan være allersværest 
at nå. 

Vi er involveret i familiesommerlejr i Vendsyssel i samarbejde med KFUM og Veteran-
Oasen. Det foregår i uge 27. 

Vi oplever at sagerne vi bliver involveret i bliver stadig mere komplekse. Komplekse for-
stået på den måde, at dels har veteranen- og/eller den pårørende dels gået med proble-
merne i meget lang tid, og dels har de ikke tillid til hverken Veterancenter, Forsvaret, 
kommunen, sygehusvæsenet, banker, misbrugscentre eller myndigheder i det hele ta-
get (af mere eller mindre gode grunde..). Det betyder en masse tidskrævende ben- tele-
fon og skrivearbejde + mødeaktivitet. Vi forsøger så godt det kan lade sig gøre, at gen-
oprette kontakt og tillid til de som rent faktisk får løn for at udføre opgaverne, men det er 
langt fra altid det lykkes, og så kæmper vi kampen alene. 

Vi oplever også nu, at kommunerne begynder at bruge os mere, både som sparrings-
partnere, men også til rent praktiske ting i forhold til kontakt til udsatte veteraner. 

En anden stor opgave er legatansøgninger, det er vi faktisk ret succesfulde med, så i 
indeværende år er alle ansøgninger gået igennem. Jeg er blevet kontaktet af en besty-
relsesformand for en godgørende fond, som er interesseret i, at stille et beløb til rådig-
hed for socialudvalget/Pårørendestøtten som kan anvendes når vi støder på potentielle 
modtagere som ellers ikke ville kunne få en økonomisk håndsrækning - det vil dog først 
kunne træde i kræft fra årsskiftet da dette års udlodning er afsat til kommunale sund-
hedsplejersker. 

Alt i alt har vi nok at lave. 
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Aktivitets- og Fritidsudvalget ved FMD Jan Flemming Hansen 
 

Aktivitetsudvalget generelt: 

Veterancentret har givet 85.000,- til Familiesommerlejren. 

* Resterende 20.000 tages fra Aktivitetsudvalgets eget budget. 

Gensynstræf for Gruppetur Norge 2017 blev ca. 8.000,- billigere end budgetteret. 

* Beløbet er overført til andre aktiviteter. 

Der er givet støtte til opstart af tre Veteran Caféer – Heraf to fra Fonden. 

Endvidere tilskud til en Veteran Café til en bustur til Frøslev. 

Der er givet tilskud til otte Veterantræf – Heraf fire fra Fonden. 

Gruppetur – Kroatien 2018: 

Turledelse: 6 

Førstegangstilmeldte: 31 

Gengangere: 6 

Afbud: 2 

Gruppetur – Kosovo: 

Forretningsudvalget har sat aktiviteten på budgettet (RECCE) 

* Hvem har Forretningsudvalget i tankerne til ledelse af aktiviteten? 

Svar: Kim Andersen (Kontaktes snarest) 

Gruppetur – Bosnien: 

Jeg tager snarest kontakt til Kim Andersen, der har meddelt, at han gerne vil lede Grup-
petur, Bosnien. 

* Svend Aage har indvilget i at støtte Kim. 

ENGAGE – Veterankoncert: (25. august) 
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Opgaven burde have været placeret hos Danmarks Veteraner, da Danmarks Veteraner 
har ressourcen (medlemmerne) til at løse praktiske opgaver. 

Aktuelt har jeg udfordringer med at få omdelt en invitation med Danmarks Veteraners 
medlemmer via Lokalforeningerne. 

Ledelsen fra ENGAGE rykker mig for status på denne omdeling … 

* Per Amnitzbøl kobles på ENGAGE m.h.t. Café i Camp Engage. 

 
 
Friluftsudvalget ved FMD Niels Blok 
 
Input mangler 
 
 
Idrætsudvalget ved JVC på vegne af FMD Finn Pauli Nielsen 
 

Idrætsudvalget orienterede om følgende forhold: 

* Generelt. 

En HJ har ønsket at blive slettet af IDRUDV HJ-liste. 

* Status for IDRUDV Aktivitetsplan (AP) 2017. 

IDRUDV AP 2017 er gennemført med 14 ud af 16 planlagte aktiviteter. Evaluering af 
VETCAMP 2017 pågår fortsat, idet der mangler besvarelse fra 3 VET. 

* Status for IDRUDV AP 2018. 

Planen er færdig i sin endelige form, og der mangler 210.000 kr., for at den kan gen-
nemføres. 1. aktivitet er VS Bowlingevent 17. MAR i Odense Bowlingcenter. 

IDRUDV har følgende bemærkninger til AP: 

o Caminovandringen mangler fortsat 160.000 kr., før den kan starte som et forsøg. De 
50.000 kr., som FUDV har givet IDRUDV tilsagn om at kunne anvende fra fondsmid-
lerne i 2017, har FUDV meddelt tilladelse at kunne anvendes til Fight for Life projektet i 
stedet. 

o Fight for Life mangler fortsat 15.000 kr., som IDRUDV søger inddækket via tildelte 
midler. 
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o Veteranmarchen i Sverige mangler stadig 30.000 kr. efter, at IDRUDV har modtaget 
25.000 af fondsmidlerne for 2018. DHL-stafetten har ikke kunne gennemføres, da For-
svaret (CFMI) ikke har svaret på VETC anmodning, om at lade VET deltage på samme 
vilkår som Forsvaret. 

o Planlægning af VETCAMP 2018 er iværksat. PROJGRP reetableres med 6-7 med-
lemmer af økonomiske hensyn. 

o VS deltager i Royal Run i alle 5 byer. 

o Hærløbet gennemføres efter sammen model som i 2017, hvor VS stiller hjælpemand-
skab til den praktiske gennemførelse af løbet og IDRUDV etablerer VS løbehold. 

o VS familietræningslejr gennemføres i samarbejde med Dansk Folkehjælp. 

* Øvrige forhold. 

Samarbejde med andre VET-aktører. 

IDRUDV fandt det interessant, at VS havde indgået samarbejde med andre veteranak-
tører. 

IDRUDV finder samtidig, at VS skal vurdere de bindinger og ulemper, der kan være for-
bundet med et samarbejde som f.eks.: 

o Forventninger, som VS ikke er i stand til leve op til som en frivillig organisation bestå-
ende af frivillige hjælpere. 

o Bindinger, der begrænser VS frihed i bredeste forstand. 

IDRUDV deltog den 21. FEB 2018 i et samarbejdsmøde med Rune Oland, DIF Solda-
terprojekt (S), hvor formålet var at identificere idrætsaktiviteter i 2018, hvor et samar-
bejde fandtes relevant. 

DIF S havde en generel bekymring omkring den manglende koordination af tidspunkter 
for større aktiviteters gennemførelse i 2018. Det var ikke møntet på VS, men vil ikke 
styrke veteranarbejdet, som der lægges op til fra flere sider. 

 
 
Informationsudvalget ved FMD Preben Korreborg 
 

Informationsudvalget har bl.a. gennemført/deltaget i følgende aktiviteter siden sidste for-
mandsmøde: 

Diverse briefinger i relation til udsendelse til missioner 
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Møde på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab 

Udvalgets eget seminar den 7.-8. april i Camp Frøslev 

Veterandag hos JDR 12. april 

19. april møde med Søren Gade 

Repræsentantskabsmøde i Danmarks Veteraner i Karup den 20.-21. apr. 

25. april VETC konference 

4.-6. maj Veteranstøttens Forårsseminar 

Diverse briefinger i relation til udsendelse til missioner 

Briefinger vender jeg tilbage til under udvalgets eget seminar, men inden da en dejlig 
oplevelse, jeg fik, da jeg tirsdag sad og skrev dette oplæg, som jeg gerne vil dele med 
jer. 

Lars fik overrakt Dannebrog i Skive. Artikel har været bragt på VS hjemmeside  

Møde med Hjemmeværnsskolen i Nymindegab, 6. april: 

To punkter 

Videoklip kan lægges ind i en PowerPoint briefing, men hvordan og med hvilke hjælpe-
midler? Det kan godt lade sig gøre, men vil kræve investering af noget software til vi-
deoredigering. Vi har lavet eksempler på hvordan, det kan virke, som blev demonstreret 
og anvendt på vores seminar 7.-8. april. Vi vil forsøge, at finde midler til anskaffelse af 
det nødvendige materiale. 

Uddannelse 2. del, Få dit budskab igennem 18.-20. september i Frøslev. Dette er en vi-
dereførelse af kurset i Vordingborg 4.-5. december, hvor der skal arbejdes videre med 
briefingerne og også lægges vægt på Hjemmesiden, Facebook og andre relevante ka-
naler. 

CH Hjemmeværnsskolen, har ikke midler til at yde denne flotte service, men de tre in-
struktører har tilbudt at gennemføre uddannelsen som aftalt, men uden betaling. Her vil 
vi forsøge at finde midler således, at vi kan være bekendt at sige ja tak til dette tilbud. 

Udvalgets eget seminar den 7.-8. april i Camp Frøslev 

Der var fra alle sider stor ros til omfang og layout i Veteranstøttens årsberetning. 

Seminaret fokuserede på følgende 5 af Veteranstøttens udfordringer: 
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* Udarbejdelse af Kommunikationsstrategi Det var enighed om, at vi ikke alene kunne 
løfte denne opgave, og var usikker på opgavens omfang og hvilket resultat, der ville 
være det ønskede mål. Der var enighed om, at det skulle være et fælles projekt med 
Danmarks Veteraner 

* Opdatering af hjemmesiden, udfærdigelse af en standardbriefing, samt gennemgang 
af PR-materialer (Per) og Facebookside Standard-briefingen er på plads, men som et 
dynamisk stykke værktøj, der skal tilpasses målgruppen, tiden og oplægsholderen fra 
Veteranstøtten 

* Udarbejdelse af en pressepolitik, herunder en talsmandsliste samt tilknytning af en an-
svarlig pressetalsmand Der var enighed om, at denne opgave skal løses i samarbejde 
med Danmarks Veteraner. Vi kunne ikke forestille os, at der skal være en forskel på 
pressepolitikker for DKV og VETSTØT. Vi kan godt forstille os, at storebror DKV udar-
bejder en pressepolitik, og at vi beskriver, hvad Veteranstøttens politik er i forhold til 
DKV 

* Udarbejdelse af en plan for Informationsvirksomhed i samarbejde med Danmarks Ve-
teraner Hvem har initiativretten og pligten??? 

* Plan for rekruttering og fastholdelse af frivillige til Veteranstøtten Dette punkt blev også 
debatteret grundigt. Interessen og behovet er stort og mulighederne er mange. Det er 
også en to-sidet problemstilling, som i hvert tilfælde i vores udvalg kan betyde, at hvis 
de der hos os er ansvarlige for briefingerne, ikke er opdaterede fx om nye aftaler om bri-
finger eller som ikke længere har den nødvendige gnist eller evne til at komme ud over 
skranken, kan blive bedt om at forbedre deres briefinger eller helt at stoppe med briefin-
gerne. Det kan i det lange løb være bedre for Veteranstøtten, at have fx en god hånd-
fuld briefere, der er opdaterede og kan bringe vores budskaber ud til målgruppen på en 
måde, som målgruppen værdsætter, og som af den udsendende enhed kan se vigtighe-
den af. Det blev besluttet at indstille følgende til formadsgruppen: I erhvervslivet og i an-
dre frivillige organisationer vi havde kendskab til, blev de bedste rekrutteringer skabt 
med en allerede ansat eller medlem som mellemled. Derfor vil vi opfordre de enkelte 
udvalg og formandsgruppen til, at de selv skaber kontakten mellem kandidaten og Vete-
ranstøtten, og at der etableres et mentorforhold mellem kandidaten fra dag ét af såle-
des, at emnet fra starten har en kontakt, og ikke skal gå i uvished om, der er brug for 
ham, og hvilke muligheder han har for at bidrage. 

Vi forestiller os, at en sådan følordning i Informationsudvalget vil indebære, at som no-
get af det førte efter kontakten og enigheden om, at begge parter kan se en fælles frem-
tid. Skal ”føllet” have et overblik over aktuelle aktiviteter, møder, kurser briefinger mv. 
Som minimum blev der peget på datoer for Forårsseminaret og Efterårsseminaret 
INFO-udvalgets eget seminar, Årsmødet samt hvilke briefinger, der er planlagt i det 
kommende år. 

25. april VETC konference i Vingstedcenteret 

Viden om Veteraner 2018, 250 deltagere 
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Ud fra den antagelse, at veteraner ikke er en behandlingsmetode, men dem vi møder, 
ofte er et menneske med få eller mange problemer og udfordringer. Så må jeg sige at vi 
fik en masse at vide om Veterancenteret, og det de kunne, og de planer de havde, men 
meget lidt om veteraner og det de kunne, og gerne ville. 

Der var lagt op til videndeling, men jeg har indtil nu ikke oplevet, en metode der kan 
skabe mulighed for reel videndeling på kort tid i grupper på 50, denne opgave er svær, 
men problemet er selvskabt. 

Oplægget med Vardes borgmester Erik Buhl var absolut det bedste og mest unikke ved 
denne konference. 

Veteranstøtten Forårskonference vil jeg vente med til Uddannelsesudvalget. 

 
 
Uddannelsesudvalget ved FMD Preben Korreborg 
 

Uddannelsesudvalget har bl.a. gennemført/deltaget i følgende aktiviteter siden sidste 
formandsmøde: 

4.-6. maj Veteranstøttens Forårsseminar 

Vi har nu gennemført Veteranstøttens første forårsseminar i Camp Frøslev efter, at ud-
valget har omlagt de tidligere to dages Introduktionskurser til et tredages Forårs- og Ef-
terårsseminar. Seminarerne er planlagt og bliver gennemført efter samme læst, hvilket 
betyder, at interesserede selv med deres kalendere kan afgøre hvilket af dem, der pas-
ser dem bedst. Seminaret er udvidet til 3 dage, med start fredag med frokost og slut 
søndag med frokost. 

Seminaret er sammensat af følgende fem temaer: 

* Danmarks Veteraner og Veteranstøtten 

* Veteraner og selvmordsadfærd 

* PTSD ramte veteraner i relation til arbejdet i Veteranstøtten 

* Kommunikation, der skaber tillid og positive relationer mellem ramte veteraner og på-
rørende og veteraner i Veteranstøtten 

* Stres, kriser og depressioner på missioner og hjemme 

På dette seminar var vi også heldige med, at vi var i Frøslevlejren den 4. maj, hvor vi 
deltog i mindehøjtideligheden for Danmarks befrielse. Vi var også heldige med at have 
et pragtfuldt vejr, og så var vi ikke mindst så heldige at have en meget bredt funderet og 
meget engageret deltagerskare. 
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Vi var knap 20 deltagere, hvor vi bl.a. havde deltagere fra Norges veteranorganisation 
(NVIO), leder af et veteranhjem, medarbejdere på veterancaféer og repræsentanter fra 
6 af Veteranstøttens 8 udvalg. Vi havde også fornøjelsen af at have en tidligere veteran 
fra Fremmedlegionen med. Der var flere, der havde stor erfaring med veteranarbejdet, 
der var nye, som alle valgte, hvilket udvalg i Veteranstøtten de skulle fortsætte deres ar-
bejde med veteraner ud fra. 

Vi fik nogle dejlige positive og konstruktive tilbagemeldinger i form af evalueringsske-
maer, hvor jeg her gerne vil gengive et par af bemærkningerne, som også er dækkende 
for de øvrige bemærkninger. 

”Det har været dejligt at møde så mange forskellige mennesker, som alle har en tilknyt-
ning til veteranområdet. Det har ligeledes været meget motiverende at opleve det enga-
gement, professionalisme og erfaring, Veteranstøtten repræsenterer uagtet, at alle bi-
drager med frivillig indsats. Det sociale samvær har også været rigtig underholdende og 
givende. Tak for denne gang”. 

”Meget kompetente og vidende undervisere. Meget engagerende deltagere. Fine for-
hold, både undervisningsfaciliteter, spisestedet og værelserne. FANTASTISK FOR-
PLEJNING.” 

”Har fået meget ud af kurset, mere viden om veteraner og arbejdet med veteraner. Har 
endvidere fået udvidet mit netværk.” 

På denne baggrund vil jeg meget gerne opfordre alle, der har tid og lyst til allerede nu at 
tilmelde jer Efterårsseminaret, som gennemføres I Camp Frøslev i perioden 5. – 7. okto-
ber. 

I kan tilmelde jer via vores hjemmeside: https://veteranstøtten.dk/wordpress/?event=ef-
teraarsseminar-2018 

Møde med Hjemmeværnsskolen vedr. ”Få dit budskab igennem – 2” 

HJSK’s chef kan ikke afsætte ressourcer til Gennemførelse af dette kursus i perioden 
18.-20. september. 

De tre (4) instruktører, der var med i Vordingborg, vil gerne levere dette kursus uden be-
regning. 

Det synes jeg ikke de skal, så vil det ikke være i orden (eller skal jeg slet ikke spørge), 
at jeg finder en løsning, som vi alle kan være tilfredse med??? J J 

Kurset gennemføres i Camp Frøslev 

Og vi skal i gang inden sommerferien, hvis vi skal nå det!!! 

3 pladser på sommerkurset 
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Bilag med sommerkursus for 3 blev uddelt. 

RITS uddannelse hos FSV Kollegastøtte 

RITS kursus Forsvarets Personlig rådgiver & Kollegastøtteuddannelse inviterer os til at 
deltage med to personer til RITS uddannelsen trin 1 og 2, samt 3 og 4. I perioderne hel-
holdsvis 18.-22. juni og 27.-31. august 2018 

Et fantastisk udbytterigt kursus, hvor videndeling og erfaringsudveksling har særdeles 
gode vækstvilkår. 

Offerrådgivningen har som den anden organisation også denne adgang til dette efter-
tragtede uddannelsesforløb 

Orientering om kurset blev uddelt. 

 
 
Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen 
 
OSP orienterede om 
 
• Camp Frøslev kører stille og roligt, se statistik til dato. 459 overnatninger fordelt på 

327 personer med 21 projekter små som store. Daglig leder, tidsforbrug til dato 131 
timer til kontrol, rengøring, bestillinger af mad, indkøb mm. 13 timer til administration. 
Arbejder af daglig leder 12 dage ud over aktiviteter med 10 overnatninger. 

* Klager fra beboer i huse uden for lejren samt klager fra efterskolen, larm støj fra me-
gafon eller kørende højtaler, banner og parkeringer. Forvaltes fortroligt og afklares di-
plomatisk, som nævnt på mødet. 

* Bookinger og campingvogne, samt telte er ikke ok, ingen dispensationer. En har prø-
vet til her, men er afvist, da lejren ikke tillader dette. 

* Årsmøde Veteranstøtten er booket, værelser booket ved Beredskabsforbundet. Samt 
Hjemmeværnet. 

* Aftaler om undervisningslokaler ved Hjemmeværnet samt køkken, når H – 15 er af-
hændet. 

* Ny kasserer i Veteranstøtten, ændringer, forslag til ændrede formularer, Danske Bank 

* Nye konti oprettes i Danske Bank 10. konti. Konto for hvert udvalg, samt donation + 
VETC. 

Det er en langsommelig proces der kræver mange resurser. Papir til underskrift er sendt 
til alle HB-medlemmer i Danmarks Veteraner. 
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* Projekt HERO lejren kan bære 63 overnatning i projektet, alle værelse taget i brug Be-
redskabsforbundet, H-15, H-16. 1 mands, 2 mands, 3 mands samt belægningsstuer an-
vendes. I Frøslevlejren. Alle ledige værelser er booket med ekstra opredning på stuer 
ved Beredskabsforbundet H-1. Der indkøbes det nødvendige sengetøj ca. 13 sæt hos 
dyne Larsen på tilbud. 

* Årsmøde Veteranstøtten er på plads, gennemføres i Camp Frøslev med sengepladser 
der er til rådighed samt ekstra opredninger, Beredskabsforbundet på fine stuer, Hjem-
meværnet, H-15 samt H-16, der er plads til 63 personer, skal der flere med skal der 
overnattes ude i byen. Overnatning er de samme kriterier som ved projekt HERO. 

Webmaster (HT) 

Fremførte følgende: 

1.Mailadresser Som ønsket, så er der nu oprettet nye mailadresser fx x@veteranstot-
ten.dk til udvalgsformænd og udvalgte resourcepersoner med undtagelse af formanden 
som jo er på ferie. Jeg håber at se ham i den kommende uge, således at vi kan få rettet 
ham ind også. Den gamle mailadresse x@80608030.dk vil være aktiv så længe vi ejer 
domænet. Koster i øjeblikket 65 kr. om året, så det får vi nok råd til. 

2. Ændring af hjemmeside Vi har gennemført en ændring af vores hjemmeside til et så-
kaldt sikkert websted med https:// foran adressen, uden problemer. Det betyder så nu, 
at når der er kunder i butikken der bruger vores tilmeldingsformular, så gennemføres 
det over en krypteret forbindelse mellem kunden og vores server. Ligeledes kan jeg 
trække oplysninger ud fra serveren over en krypteret forbindelse. 

Der er heller ingen udefra kommende der skulle kunne se, hvilke sider vores bruger be-
søger på hjemmesiden. 

Der hvor det kan halte med sikkerheden er, når den aktivitetsansvarlige modtager en 
mail med oplysninger om hvem der tilmelder sig. Jeg kan ikke garantere at den aktivi-
tetsansvarliges private mail arbejder med kryptering. Serveren der sender mailen, arbej-
der med dette. Jeg vil opfordre til at I og jeres medlemmer af jeres udvalg, får opsat je-
res e-mail, således at I også anvender kryptering. Hvorledes det opsættes afhænger af 
jeres mailprogram, men jeg kan give jer et link til vejledninger, der viser de fleste mail-
programmer. 

3. EU persondataforordning Som det sikkert ikke er gået nogens næse forbi, så træder 
en EU-forordning i kraft pr. 25. maj 2018. Det betyder at vi skal tænke os om, med 
hvilke oplysninger vi ligger inde med. Formanden og jeg har udarbejdet et direktiv for lo-
kalforeninger i Danmarks Veteraner, som p.t. er til udtalelse hos fem lokalforeninger. 
(fordelt) 

Som I kan se i forslaget, så holder vi os langt væk fra at ville have personnummer eller 
andre oplysninger, som er det som kaldes personfølsomme personoplysninger. Der vil 
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indenfor kort tid også komme et tilsvarende direktiv for Veteranstøttens udvalg, som fo-
kuserer på arbejdet i Veteranstøtten. Herover vil der blive udarbejdet et overordnet di-
rektiv for håndtering af personoplysninger ved Veteranstøtten. 

Hvad betyder forslaget så for vores hverdag? 

* I skal tænke jer nøje om, hvilke oplysninger der er nødvendige for at vore kunder kan 
tilmelde sig aktiviteter. 

* Der er ikke grund til at kræve oplysninger, som I alligevel ikke bruger. 

* Hvis vi kræver personfølsomme oplysninger, så skal jeg være sikker på, at de kan le-
veres til jer og jeres svende på en sikker måde (krypteret). Jeg undersøger i øjeblikket 
hvorledes dette kan lade sig gøre i forhold til vores krypterede hjemmeside. 

* Hvis I vil have personfølsomme oplysninger, så vurder om I kan håndtere disse på en 
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. (Jeres ansvar) 

EU persondataforordning kommer ikke til at gøre arbejdet nemmere. 

Huskeord: 

Personoplysninger: 

Er såvel almindelige som personfølsomme oplysninger. 

Almindelige oplysninger: 

* Navn 

* alder 

* CPR-nummer: Selv om CPR-oplysninger per definition ikke er en følsom personoplys-
ning, skal vi stadig behandle dem med forsigtighed; Som offentlig myndighed må man 
behandle CPR-numre for at identificere en person entydig eller som journalnummer. 
Her gælder det som altid, at vi skal have en faglig grund til at gøre det. 

* adresse 

* telefonnummer 

* e-mail 

Følsomme personoplysninger: 

* Religion 

* race 
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* helbred 

* seksualitet 

* politisk overbevisning 

* strafbare forhold 

* sociale problemer 

* familiestridigheder 

* adoptionsforhold 

* personlighedstest 

 
• Eventuelt. 

 
Formandsmøder i 2018 gennemføres planlagt i Slagelse: 
 

o 30, august samt 
o 22. november 

 
 
Således opfattet 
 
Per Lorenz Hinrichsen 
Næstformand i Veteranstøtten, fungerende sekretær. 


