VETERANSTØTTEN
FORMANDSMØDE
21. februar 2019
Slagelse
Summarisk referat

Deltagere: Niels Hartvig Andersen (NHA), Per Lorenz Hinrichsen (PLH), Per Ourø
(PO), Jan Flemming Hansen (JFH), Finn Pauli Nielsen (FPN), Preben Korreborg (PK),
Helle Soltau (HS), Ole Stokholm Pedersen (OSP), Ib Guldberg Nielsen (IGN), Niels
Bannergaard (NBA), Mogens Birch-Larsen (MB), Niels Overgaard Blok (NOB).
Afbud fra Per Amnitzbøl Rasmussen og Henrik Tiede.
1. Godkendelse af referat (af 20. november 2018)
Referatet blev godkendt.
2. Indlæg fra formanden
Formanden takkede for et godt år (2018). Alle pengene er brugt, trods forhindringer.
Der blev budt velkommen til Per Ourø (sekretær) og Mogens Birch-Larsen (Uddannelses- og Informationsudvalget).
Formanden takkede også OSP og IGN for betaling og fakturering af alle regninger i
2018, samt tak til alle andre for at bruge pengene.
Formanden gjorde også opmærksom på, at VS skal kunne aflevere et månedligt regnskab/forbrug/budget til VETC. Derfor skal udbetaling af forskud minimeres, og projekter
afsluttes løbende. Der skal afleveres regninger og forskud, der ikke bliver brugt, tilbage
til bogholder/kasserer ASAP, ellers forsvinder vores muligheder for at styre budgettet.
Formanden gjorde også opmærksom på, at alle elektroniske småanskaffelser over kr.
3.000,00 skal godkendes af formand eller næstformand. Ellers må OSP ikke udbetale.
Alt afskrives over 3 år eller tilbagebetaling.
Formanden mente også, at VS ikke fremover kan lave gratis ture til udlandet, men at
der lige om lidt vil komme et krav fra VETC om brugerbetaling til ture til udlandet.
DV og VS samarbejder i samme organisation, og til alle aktiviteter i DV er alle aktive i
VS inviteret til at deltage. Formanden opfordrer til, at man deltager i NATOs 70 års jubilæum den 4. april 2019 og Peacekeepers Day den 29. maj 2019 på Kastellet. DV vil
Formand: Niels Hartvig Andersen. Heksehøjen 19, 4700 Næstved. Tlf. 61311098: formand@80608030.dk
Veteranstøtten CVR-nr. 29 28 79 10. www.veteranstøtten.dk en del af De Blå Baretter
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også invitere Enid Ingemanns Fond og Krogagerfonden til at deltage i alle parader i Kastellet eller andre steder, hvor det giver mening.
Formanden nævnte også, at Formandsgruppen bør være til stede ved Repræsentantskabsmødet den 26.-27. april 2019 i Karup uden stemmeret og ved Formandsmødet
den 20.-21. september 2019 på Gardehusarkasernen i Slagelse også uden stemmeret.
DV HB bør også være med til Årsmødet.
Formanden kunne også oplyse, at 36 ud af 90 aktive i VS ikke er medlem af DV. Formanden opfordrer til, at disse medlemmer bliver medlem af DV, da en af konsekvenserne er, at medlemmer ikke fremover modtager Baretten. Formændene bedes oplyse
deres medlemmer om dette i de respektive udvalg.
Formanden kunne også oplyse, at der arbejdes på gensynsture til Cypern arrangeret af
VS.
Udvikling og nye tiltag med langtidsvirkning igennem World Veterans Federation (WVF).
Formanden har fortsat udfordringer med Telefonudvalgets regninger fra TDC, hvor formanden modtager rykkere for ubetalte regninger. Telefonudvalget bedes foranstalte, at
der foretages adresseændring til Telefonudvalget ASAP.
Til slut opfordrer formanden til at hjælpe og støtte hinanden.
3. Status på budget/regnskab
Det afsluttede regnskab for 2018 blev udleveret til deltagerne i kopi.
Deltagerne fik også udleveret regnskabet 2019, hvad der indtil videre var forbrugt af
penge frem til medio februar 2019. Udvalgene bedes så hurtigt som muligt give en melding, hvis der er aktiviteter, der bliver aflyst, så midlerne kan anvendes til andre aktiviteter.
Under fremlæggelsen blev det nævnt, at man fremover skal fremsende originale bilag i
f. m. afregning, som der var en del debat om. (VETC har efterfølgende afvist behovet for
fremsendelse af originale bilag. Den normale procedure skal fortsat anvendes).
På mødet blev vi enige om, at til næste formandsmøde vil der blive indkaldt regnskabskyndige fra VETC, der kan forklare os, hvordan økonomien skal forvaltes vedr. rejseafregning og fremsendelse af bilag.
Under debatten blev der også nævnt udfordringen med at modtage forskud, at dette beløb skulle ind på ens egen konto, da man ikke kan få et særskilt kreditkort fra Danske
Bank. Efterfølgende er det blevet afklaret ved VETC og revisor.
4. Aktionsliste
Oversigt over frivillige i VS til orientering og foranstaltning (ved JFH).
5. Status for udvalgene
a. Forretningsudvalget ved NF Per Lorenz Hinrichsen
Næstformandens indlæg til formandsmøde i VS
2

Årsmødet den 11.-12. maj er aflyst og bliver flyttet til den 28.-29. september 2019 jf.
mail fra PLH af 22. februar 2019 på grund af mange frameldinger fra Formandsgruppen.
Ansøgninger om midler til VETC 2. mio. kr. pulje.
Følgende ansøgninger er fremsendt:
• Ansøgning om midler til ENGAGE koncerten 25. maj: 20.000 kr.
• Ansøgning om midler til samarbejde:
50.000 kr.
• Ansøgning om midler til veterancafesamling:
60.000 kr.
• Ansøgning om midler til Friluftudvalget:
100.000 kr.
• Ansøgning om midler til Kroatien tur:
360.000 kr.
• Ansøgning om midler til Nordic MC tur:
20.000 kr.
• Ansøgning om midler til Int. Veterancykelløb:
200.000 kr.
• Ansøgning om midler til MTB Projekt i Frøslev:
40.000 kr.
• Ansøgning om midler til livsstilsændringskursus:
65.000 kr.
Der er ikke udmeldt noget fra VETC endnu, men det er tæt på at blive offentliggjort,
hvem der har fået tildelt midler.
1. Forslag til anvendelse af donation 2019
• Udkast fremsendt til udvalgsformændene.
• Forretningsudvalget ønsker at styre tildeling af beløb og løbende følge op på afregning, idet Enid Ingemann Fond er lovet en skriftlig status medio i år.
• Drøftedes kort.
2. Samarbejde med andre veteranaktører
• Formanden og næstformanden deltog i Folk og Sikkerhed (F&S) nytårsarrangement
på Kastellet den 05. januar, hvor der efterfølgende var mulighed for at netværke med
F&S, Udsendt af Danmark, Forsvarskommandoen og Engage Festivalen.
• Formanden, næstformanden og Jørn Hveengaard Christiansen holdt møde med
Dansk Folkehjælp i Nykøbing Falster den 15. januar. Summarisk referat udsendt. Dansk
Folkehjælp var generelt skuffet over aflysning af planlagte projekter i 2018, men vil
gerne yde støtte til Idrætsudvalgets planlagte familieidrætsarrangement i Vejen samt
yderligere et arrangement i 2019. Vil gerne støtte SSOP. Møde aftalt.
Next Stop: Igen en skuffelse. 8 veteraner tilmeldt, men 7 meldte fra. Ikke videre befordrende for samarbejdet, men det er desværre vilkårene, når der arbejdes med udfordrede veteraner.
• PLH deltog 28. januar i et CABI-møde ved Harboe Bryggeri i Skælskør, hvor udfordrede veteraner var opfordret til at møde op for at få en rundvisning. Kun tre veteraner
meldte sig til. To udeblev og den sidste troede, at arrangementet var den 29. januar.
Projektet fortsætter dog, således at der nu udarbejdes en liste, hvor veteraner kan henvende sig til firmaer, der er interesseret i at tilbyde job til veteraner.
• Møde afholdt den 04. februar med Helene Djursø, Velkommen Hjem. Bestyrelsen regner med at gennemføre et bestyrelsesmøde efter sommerferien ved FN-Museet. Nærmere tilgår.
• PLH deltog 04. februar i foredrag på FAK, hvor VETC gav indlæg om en forskningsmæssig undersøgelse af veteraners tilknytning til arbejdsmarkedet efter udsendelse.
Konklusionen er, at veteraner i forhold til øvrige arbejdssøgende har nemmere ved at få
arbejde. Så er det fastslået.
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• 07. februar var flere fra Veteranstøtten på Københavns Rådhus til indvielse af Udsendt
af Danmarks Vandreudstilling. Networking med den nye midlertidige chef for Hærens
Operative Kommando, Generalmajor Kenneth Pedersen, Peter Michael Andersen, og
Bjarne Hesselberg, F&S, Ann-Christina Sahlquist, der er ansvarlig for udstillingen samt
Lotte Kolind, formand for SSOP.
• En sluttet kreds fra VS er udpeget til at deltage i Warrior Week (5 pladser) i USA 28.
maj – 06. juni.
• Drøftelser om gennemførelse af et internationalt veterancykelløb i Danmark med 100
deltagere (ca. 40 fra USA, 5 fra Tyskland, 5 fra Sverige, 5 fra Norge, 40 fra Danmark og
5 fra staben) pågår med Veteranskytterne. Et foreløbigt budget viser, at der skal rejses
ca. 500.000 kr., og indtil videre er der kun tilvejebragt 100.000 kr. Cykelløbet planlægges gennemført i uge 35 (søndag den 25. august – lørdag den 31. august) med Vordingborg Kaserne som centrum og med et antal sløjfer på Sjælland og Lolland-Falster.
En planlægningsstab er under etablering med PLH, Jes Kristoffersen, Flemming WristKnudsen og Veterancafé Vordingborg som arrangører. Såfremt man har interesse i evt.
deltagelse, er man mere end velkommen til at kontakte PLH.
• Evaluering af projekttildelinger, inkl. regnskab fra VETC-puljer i 2018, er fremsendt
den 19. februar. Regnskabet vedrørende 3 x 200.000 kr. til Veteranskytternes og Veteranstøttens projekter gav et underskud på ca. 24.000 kr. Ordning på dette er undervejs
efter aftale med VETC. Et kæmpe besvær med afregning fra FES og ISS tager sig godt
betalt og giver ingen rabat. VETC har efterfølgende godkendt at dække hele underskuddet.
3. Drøftelse om udkast til Veteranstøttens Årsberetning for 2018
• Seneste udkast fremsendt 20. februar.
• Bør have samme indhold og udseende som Årsberetningen for 2017, der var en stor
succes, fordi den var kort, klar og læsevenlig og med fokus på den kapacitet og effekt,
Veteranstøtten yder og kan yde. PLH beklager, såfremt han ikke har været klar i mælet
om retningslinjer for udformning af den kommende årsberetning.
• Skal indgå i den kommende evaluering af veteranområdet, der forventeligt igangsættes i 2019.
• Hård redigering af visse udvalgs indlæg er foretaget, og mange fine betragtninger og
velmente indlæg er formentlig gået tabt. PLH foreslår derfor, at der laves en uformel
version, hvor udvalgenes indlæg samles i et uofficielt dokument, der kan lægges på VShjemmeside, så alle vore frivillige og andre kan gå ind og se, hvad der oprindeligt blev
leveret.
• Der mangler stadig enkelte faktuelle oplysninger (skrevet med rødt), som PLH vil bede
om at måtte modtage snarest.
• PLH videresender jeres billeder til Per Amnitzbøl mhp. videre redigering.
• Bør kunne udsendes medio marts og senest 01. april.
Formandsmøder samt årsmøde i 2019:
• Formandsmøde i Slagelse 23. maj kl. 14.00 - 19.00
• Formandsmøde i Slagelse 29. august kl. 14.00 -19.00
• Årsmøde i Frøslevlejren 28.- 29. september
• Formandsmøde i Slagelse 21. november kl.14.00 - 19.00.
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b. Telefonudvalget ved FMD Niels Bannergaard
- Der er modtaget 2. faktura fra psykolog (Bornholm). Veterancenteret har egentlig overtaget veteranen. Det undersøges, om VS skal betale denne faktura.
- NBA er blevet kontaktet af en, der ville testamentere en betydelig formue til VS. Det
viste sig, at det formentlig var Jacob Pantum (Veteranskytterne), personen ville testamentere til.
- Forslag til Årsrapport 2018 er fremsendt. Detaljer vedr. ”årets resultat” fremgår af
denne. 8060 8030 har behandlet 176 opkald fra veteraner og pårørende i 2018. NBA
kunne også oplyse, at det var færre end sidste år. Det går heldigvis i den rigtige retning,
at VETC overtager flere af disse opkald, men der er fortsat behov for 8060 8030.
- TDC er blevet (igen – igen) oplyst nye adresser vedr. VS.
- Carl og Agner har sagsbehandlet 4 – 5 sager FEB 2019.
- Har kæmpet med firmaet Elgiganten vedr. original faktura….
c. Socialudvalget/Pårørendestøtten ved FMD Helle Soltau
- Vi har nu styr på vores medlemmer. 10 plus en helt ny (Susan Bjergbæk), Socialudvalget og 5 medlemmer i Pårørendeudvalget.
- Socialudvalget har nu sine tilrettede statutter færdige.
- Arrangement i Lalandia Billund i november var en stor succes! 85 veteraner og deres
pårørende deltog på dagen. Desværre meldte 35 personer fra eller blev væk.
Næste gang vi laver sådan et arrangement, laver vi en reserveliste, så vi får fyldt op
(120 deltagere)! Socialudvalget regner med at lave tilsvarende arrangement både i Lalandia Billund og Rørvig 2019.
- Indkommende sager er ofte henvendelser fra "ikke veteraner", meget forvirrede og
ofte misbrugspersoner.
- Vi hjælper ikke med støtte til "småting", som at lappe hjul osv....
- Susanne har godt fat i Pårørendeudvalget og kæmper en kamp i det nordjyske for at
samle pårørende med og uden børn.
- HS vil arbejde på at få klædt udvalgene på til at blive bedre, med foredrag udd. osv....
- Det blev besluttet, at der oprettes en særlig funktion under Forretningsudvalget til
Bjarne Berner, som særlig socialkonsulent. Budgettet til udgifterne til Bjarne Berners
virke tages af Enid Ingemans Fond.
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d. Aktivitetsudvalget ved FMD Jan Flemming Hansen
1. Økonomi 2019
- Kontoplan for Aktivitetsudvalgets konti afleveret til IGN (Regnskabsføreren), hvoraf
fremgår, at der skal tilføres to nye kontonumre, som imødeses.
2. Aktivitetsudvalget – Status Økonomi 2019
Budget (Veteranstøtten):
725.000
Disponeret/anvendt:
655.000 / 222.457
3. Gennemførte aktiviteter i 2019:
- Gensynstræf – Gruppetur Norge (2018)
4. Enid Ingemanns Fond 2019:
Anvendt: 24.700
Yderligere disponeret:
Tilskud til aktiviteter i 2019:
- Opstart af Veterancaféer
- Opstart af Pårørendegruppe
- Gensynstræf

100.000
10.000
2
1
6

5. Økonomi – Veteranstøtten
Forslag til ændring af fordeling af fondsmidler fra Enid Ingemanns Fond.
Fokus på ”det fonden kan lí’”.
Aktivitetsudvalget vil levere 50.000 tilbage til Veteranstøttens budget 2019 til anden anvendelse, mod at få yderligere 50.000 fra Enid Ingemanns Fond.
Anvendelse: Tilskud til aktiviteter for Veteraner og Pårørende (generel betegnelse).
Anbefaling: Hele donationsbeløbet disponeres, så anvendelsen kan planlægges tidligst
muligt.
6. Donation – PL Jewelry
Peter Littau har meddelt, at hans firma PL Jewelry vil donere DKK 15.950 til Veteranstøtten.
Kontonummer til Danmarks Veteraners donationskonto, der giver ret til skattemæssigt
fradrag, er givet til Peter med henvisning til, at donationen skal tilgå Veteranstøtten.
Det blev besluttet, at PL Jewelry kan få en annonce i Baretten, hvilket er meddelt Peter
Littau. (Redaktøren er informeret).
7. Veteranmarchen Kronborg – 1. juni 2019 arrangør veteransupport.dk
Det blev besluttet at give marchen en annonce i Baretten, hvilket er meddelt Lars Kongsted. (Redaktøren er informeret).
8. Gratis adgang til Frøslevlejrens Museum
Det anbefales, at ”bestyrelsen” tager kontakt til Rane Willerslev, Direktør for Nationalmuseet, og anmoder om, at brugere af Camp Frøslev kan få gratis adgang til Frøslevlejrens Museum.
9. Veterancentret og Veteranstøtten
VETC opfordrer til stadighed til samarbejde.
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Den opfordring efterlever Veteranstøtten i stor stil … Men paradoksalt nok, er VETC
ikke til at få øje på i processen.
Gang på gang mødes Veteranstøtten af VETC med en alt andet end en positiv samarbejdsrelation.
Dette gælder fx uddannelser, hvor VETC direkte anbefaler, at Veteranstøtten undlader
at uddanne bestemte veteranaktører, samt at VETC helst ser, at kun VETC har kontakt
til kommunerne.
Det skal bemærkes, at Veteranstøtten i samarbejdets ånd har tilbudt, at vi kunne stå for
uddannelserne sammen.
VETC har endvidere givet udtryk for modstand mod, at Veteranstøtten giver tilskud til
Veterantræf, da Forsvaret har en pulje til Gensynstræf, inspireret af Veteranstøttens tilskud til Gensynstræf.
Bemærk, at ”Gensynstræf” var den tidligere betegnelse for Veteranstøttens Veterantræf.
Veteranstøtten ændrede betegnelsen for at undgå forveksling med Forsvarets Gensynstræf, der intet har med støtte til grupper af veteraner at gøre.
Anbefaling: ”Forretningsudvalget” skal tage en kammeratlig samtale med CH/VETC.
e. Friluftsudvalget ved FMD Niels Overgaard Blok (taleseddel mangler)
FMD hat fået nyt arbejde, så der kan fremover ikke afvikles kurser på Skovskolen.
Afviklede aktiviteter:
Kommende aktiviteter 2019:
- Sneskotur i Sverige
- Bushcraft Danmark
- Bornholm ???
Opgørelse over Friluftsudvalgets materiel, hvem skal have listen? Den skal sendes/afleveres til OSP.
f. Idrætsudvalget ved FMD Finn Pauli Nielsen
• Generelt
J.-O. Rædkjærhus og Peter Johansen er udtrådt af IDRUDV primo JAN 2019.
IDRUDV Styringsgruppe er nedlagt pr. 18. JAN 2019, da UDV nu består af 6 personer.
IDRUDV leder derfor efter 2 - 3 nye medlemmer - gerne fra Sjælland.
• Status for IDRUDV Aktivitetsplan for 2018 og 2019
AP 2018:
- VETCAMP 2018 blev gennemført med et flot resultat, selv om 1 ikke mødte op til
afgangen i Kastrup, og 2 blev skadet under opholdet.
- Regnskabet blev afleveret til kassereren på mødet.
AP 2019:
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Den endelige plan for 2019 er færdig, inkl. en mindre overbudgettering, og fremsendt til Forretningsudvalget.
VS gennemfører som noget nyt et MTB-veteranarrangement ifm. DMI Forbundsmesterskab i Rold Skov den 30. APR.
VS Familietræningslejr gennemføres i samarbejde med Dansk Folkehjælp i OKT.
DIF Soldaterprojekt (DIF S) gennemfører i samarbejde med VS familiejulecamp i
DEC.
VS forsøger at gennemføre et faldskærmsevent i samarbejde med Forsvarets
faldskærmslandshold.
VS påregner ikke at deltage i Royal Run, da det er dyrt, og både Ålborg og Århus
allerede er udsolgt. Evt. VS-deltagere forventes henvist til DIF Soldaterprojekt.

Øvrige forhold.
Samarbejde med andre VET-aktører
IDRUDV og DIF S har gennemført koordinationsmøde 18. JAN 2019 mhp. at forventningsafstemme IDRUDV-muligheder i 2019 ift. den indgåede samarbejdsaftale.
Ny VS T-shirt.
Den nye T-shirt er under produktion og forventes leveret medio MAR 2019. Behovet for
T-shirts i 2019 forventes at overstige initialanskaffelsen på 100 stk.
g. Informationsudvalget ved FMD Preben Korreborg
Udvalget består af 28 medlemmer, hvor Per, Henrik, Ole, Mogens og PK er en del af
det.
PK vil gerne drøfte følgende punkter, og så kan det jo også tænkes, at I på baggrund af
det materiale, PK har sendt ud, har noget, I gerne vil tale med PK om.
1. Budget og Regnskab 2018
 Kontorhold og porto
 Rejseudgifter og møder
 Merchandise og informationsmaterialer
 Tekstiler og beklædning
I alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5.000
60.000
100.000
60.000
225.000

 Baretten
I alt

kr.
kr.

225.000
450.000

Efter mødet, hvor vi fik skæld ud, fordi vi ikke havde brugt vores budgetter, aftalte Per
Amnitzbøl med formanden, at han jf. en liste over, hvad vi mangler, fik lov til at købe for
kr. 100.000 mere, hvilket vist blev lidt mere end 100.000. I alt 550.000 kr.
2. Drift af Veteranstøttens Facebook og Hjemmeside flyttes til INFO-Udv.
• Er drøftet med FMD for Aktivitetsudvalget og Webmaster, der begge anbefaler en sådan flytning.
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• Får vi FMD-grp. opbakning, vil vi etablere en gruppe, der kan og vil påtage sig opgaven både fagligt og driftsmæssigt. Samme gruppe skal også inddrage andre aktuelle sociale medier fx Instagram.
• Gert fra DV Nordsjælland har givet sit tilsagn om at hjælpe med hjemmesiden.
• Vi har taget kontakt til Kvindelige Veteraner med henblik på at etablere et samarbejde
om de sociale medier.
3. Rekruttering og fastholdelse
Vi forsøgte at samle et mindre udvalg til opgaven, men det lykkedes desværre ikke. Vi
har derfor udarbejdet 3 anbefalinger, som udvalgene kan støtte sig til, når de modtager
nye medlemmer:
1.Inden for den første uge, efter at den nye melder sig fx efter at have gennemført et af
Veteranstøttens seminarer (For- eller Efterårsseminar), får han tildelt en ’ven’. Vennen
er en veteran fra det aktuelle udvalg, der har kendskab til og indsigt i Veteranstøtten og
veteranverdenen, som det nye medlem kan kontakte, og som aktivt sørger for, at den
nye oplever, at han er velkommen og ikke mindst, at der er behov for ham.
2.Inden for den første måned, skal det nye medlem modtage en liste over, hvilke aktiviteter han kan deltage i, og de aktiviteter han forventes at deltage i, samt hvilke muligheder der er for selv at opsøge viden og erfaring internt i Veteranstøtten eller eksternt i veteranverdenen.
3.Senest ½ år efter starten skal formanden for udvalget have holdt en statussamtale
med den nye kollega.
Vi må i dag i bakspejlets klare lys erkende, at det ikke virker sådan i praksis - ikke engang i vores eget udvalg.
Tildeling af De Blå Baretters Fortjenstmedalje til en aktiv i VS.
Vedkommende tager stort set alle enkeltmandsudsendelserne, stiller med kort varsel op
som stand-in, han optræder både i radio og på tv, hvor han klart, ærligt og sobert forklarer om forholdene omkring veteranerne og Veteranstøtten.
Kommunikationsstrategien
Vi har problemer med at identificere den relevante og dækkende målgruppe.
Problematikken med ’under Forsvarsministeriet’ rumler hult.
Visionen for Veteranstøtten (og Informationsudvalget)
På side 5 i det udsendte materiale er der lavet en status for hver af punkterne. Giver det
anledning til bemærkninger eller sp.?
Vision for Informationsudvalget
Sammenlægning af INFO- og UDD-Udvalg.
Et udvidet samarbejde med andre aktører til gavn for veteranerne og deres pårørende.
Intern og ekstern markedsføring med udvidet anvendelse af de sociale medier.
Direkte støtte og samarbejde med veterancaféerne og deres veteraner og pårørende.
Veteranverdenens nuværende og fremtidige struktur og organisation
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Når sandheden skal frem, så har vi ikke en kendt og anerkendt struktur for veteranverdenen.
I 2015 blev PK præsenteret for denne model, der på daværende tidspunkt beskrev veteranverdenen og de aktører (ca. 30), der blev regnet med som mulige samarbejdspartnere for Veteranstøtten.
I 2018 sendte VETC en oversigt ud, nu var der 70-80 forskellige aktører, og vel at
mærke er de ca. 40 veterancaféer kun talt med som én.
Fra flere sider opfordres vi til at få styr på vores egen verden. Et sådant ønske møder vi
både hos politikerne, Veterancenteret, interesserede sponsorer, pårørende og veteraner.
Vi ved ikke, hvor mange ressourcer, der anvendes på området på et år, ved ikke hvad
pengene anvendes til, vi er uenige om ”Vi har penge nok, men anvender dem ikke godt
nok”, ”Vi mangler altid penge”, ”Vi vil ikke have midlerne som puljer”. Skal vi kunne planlægge ordentlige forløb for veteranerne, så skal vi kunne regne med faste årlige ydelser. Gode projekter for veteraner skal kunne fortsætte over flere år, hvis det er nødvendigt.
Den nuværende struktur er uoverskuelig og med mange interessenter med forskellige
interesser, ønsker og behov.
Scenariet kan sikkert meget let opfattes som noget Babylons-tårnbyggeri, og der er kun
os selv til at tage fat og gøre noget ved det.
Inspiration til organisering af fremtidens veteranverden.
PK har forsøgt at samle og organisere alle de tanker og ideer, der i det forløbne år har
været på bordet i de idé-, viden- og erfaringsdelingsseancer, vi har haft internt og med
deltagerne i vores arrangementer.
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Veterancenteret (VETC)
Er ansvarlig for de lønnede medarbejdere i veteranverdenen.
Danmarks Veteraner (DV)
Er ansvarlig for de frivillige medarbejdere i veteranverdenen.
Regioner og kommuner
Er ansvarlige for den behandlings- socialstøttende del i veteranverdenen.
Veteranstyrelse
Er en overordnet tværfaglig myndighed i statsligt regi. ???
??? Ukendte faktorer
Det må forudses, at der altid vil være nogle ildsjæle, nogle frelsere og/eller nogle lykkeriddere, der ikke skal eller vil organiseres.
h. Uddannelsesudvalget ved FMD Preben Korreborg
Udvalget består af 6 medlemmer, hvor Mogens og PK er en del af det.
11

PK vil gerne drøfte følgende punkter, og så kan det jo også tænkes, at I på baggrund af
det materiale, PK har sendt ud, har noget, I gerne vil tale med PK om.
1. Nyttiggøre de gode tilbud, vi får fra relevante samarbejdspartnere. Som fx:
• NVIO
• Kammeratstøtten
• HJV-Skolen
• Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA).
2. Budget planlægningsgrundlag: kr. 250.000
• Forbrugt i 2018, stort set det bevilligede budget kr. 250.000 +/• Budget for 2019, kr.150.000 eller kr. 110.000?
• Det vil betyde, at vi ikke kan gennemføre Efterårsseminaret, og at vi ikke har ret meget
til ad hoc-aktiviteter.
• Næstformanden fortalte sidst i mødet, at Uddannelsesudvalget ville modtage kr.
50.000 mere fra Aktivitetsudvalget, som vi så skulle forsøge at gennemføre et efterårsseminar for.
3. Veterancaféer vil gerne være en del af noget større
• Jeg tager punktet igen under INFO-Udvalget, men Uddannelsesudvalget har fornøjelsen af at møde dem på vores For- og Efterårsseminarer.
• De er specielle, fordi de på mange måder er og gerne vil være autonome, men også
være en del af noget større.
4. Sammenlægning af INFO- og UDD-Udvalgene til Kommunikations- og Udviklingsudvalget
Vi anmoder Formandsgruppen om at få tilladelse til en glidende sammenlægning af
UDD- og INFO-Udvalgene henover kalenderåret 2019. Der er så mange opgaver og
personer, der lapper ind over hinanden, og ved en sammenlægning opnår vi en tiltrængt
synergieffekt.
5. Vi sætter hvert år fokus på 1 – 3 indsatsområder både internt og eksternt
• Fx at leverandører til FSV som ISS forpligtiges til at ansætte veteraner.
•Tjenestegørende veteraner må ikke være bange for at søge hjælp og støtte til behandling af kriser og depressioner, fordi de er bange for at miste deres status som soldat.
i. Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen
1. Regnskab
Husk, at afregning skal fremsendes løbende umiddelbart efter, at aktiviteten er afsluttet,
og ikke hvert halve år. Regnskab skal fremsendes inden for 14 dage, herefter afsluttes
regnskabet.
Der er nye og opdaterede afregningsformularer, som skal anvendes og kan hentes på
hjemmesiden. Husk at orientere jeres udvalg, så det ikke er de gamle afregningsformularer, der anvendes.
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Udbetaling af forskud skal minimeres mest muligt. Der er alt for store beløb ude i forskud. Der henstilles til, at små beløb, som udbetales i forskud, som man kan få accepten på, bliver afregnet umiddelbart efter, at der er fremsendt bilag med tilhørende afregningsformular.
Afregning fra ISS/FES samt Forsvarets Regnskabsstyrelse (FRS) - her skal der være
megen kontrol og indhentning af tilbud, inden vi siger ja til ydelsen. Ingen regninger bliver betalt fremadrettet, uden den ansvarlige projektleder har nikket OK til regningen.
Indkøb – aktiviteter og fakturering skal om muligt gå direkte til kassereren med forklæde
fra den ansvarlige. Der bruges generelt mange resurser på at fremskaffe fakturaer.
Husk, køb over kr. 3.000,00 kræver en tilladelse/godkendelse af formand eller næstformand.
Indkøb af materiel: Her er der bundet mange midler, hvem ejer og er ansvarlig for materiellet? Bl.a. bedes Friluftsudvalget udfærdige en liste over det materiel, der er købt,
samt hvor det er opmagasineret. Hvis andre udvalg også ligger inde med materiel, bedes de også udfærdige en liste.
Tidligere indkøbte skjolde: Hvor mange er der på lager, og hvor mange er der udleveret? Der føres lagerbeholdning på skjoldene. Er de til fri salg, eller er det kun til udlevering til særlige udvalgte? Der er ikke besluttet noget om fri handel endnu.
2. Forsikring
Danmarks Veteraner har en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring samt et erhvervs- og produktansvar. DV har ikke tegnet en forsikring, der dækker de personer,
som deltager i VS-aktiviteter, så derfor skal der gøres opmærksom på, at de personer,
der deltager i VS-aktiviteter, fremover er ansvarlige for, at de selv har en rejseforsikring.
Udvalgene bedes informere deltagerne om ovenstående.
3. Camp Frøslev
Barak H-16 fremstår nu som en meget pæn barak, efter der er blevet malet i hele forgangen samt entré, nye tæpper som fliser i gangarealet samt kokosmåtter i vindfang.
Lærred fra Barak H-15 ophænges snarest i opholdsstuen i Barak H-16. Elektronisk lås
fra Barak H-15 er flyttet til bagdøren i Barak H-16, da denne lås var slidt op.
Barak H-15 blev afleveret og gennemgået den 7. februar 2019 af DSI Aabenraa Kommune. Der var ingen bemærkninger til afleveringen.
Der skal holdes stor fokus på oprydning, fjernelse af affald, nedlukning for varme, lukning og haspning af vinduer i f. m. med udlån og brug af Barak H-16.
Tidsforbrug i f. m. overnatning af 1.310 personer i Camp Frøslev i 2018, fordelt på 757
personer, er 27 administrationstimer, 398 timer,15 timer for hjælper JLB.
Vedrørende FN-Museets generalforsamling den 24. marts 2019: Skal de have Barak H16 kvit og frit, eller skal de betale? Det blev aftalt, at FN-Museet skal betale. FMD DV
tager kontakt til FMD for FN-Museet.

6. Eventuelt
IGN skal udsendes fra den 1. februar 2020. Der skal findes en afløser for IGN.
Så hvis I kender en person, der er interesseret i at være regnskabsfører for VS, må I
endelig sige det til FMD.
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FMD nævnte endnu engang, at der er 36 medlemmer i vores udvalg, der ikke er medlem af DV. Udvalgsformændene skal orientere disse personer om, at de ikke fremover
vil modtage Baretten.
Husk også tilmelding til den 4. april 2019 på Kastellet, fejring af NATOs 70 års jubilæum.
NF nævnte Udsendt af Danmark kommer rundt i landet og besøger mere end 20 byer.
Der er også mulighed for at få besøg (bl.a. Veterancafeer) af Udsendt af Danmark. Der
er et brætspil undervejs også. I kan læse mere om ovenstående, og om hvilke byer, der
får besøg i nedenstående link
https://www.udsendtafdanmark.dk/danmarksturne/
Således opfattet
Per Ourø
Sekretær, Veteranstøtten
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