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Deltagere: Niels Hartvig Andersen (NHA), Per Lorenz Hinrichsen (PLH), Per Ourø 
(PO), Jan Flemming Hansen (JFH), Preben Korreborg (PK), Ole Stokholm Pedersen 
(OSP), Niels Bannergaard (NBA), Mogens Birch-Larsen (MB), Per Amnitzbøl Rasmus-
sen (PAR), og Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC) stedfortræder for Finn Pauli Niel-
sen (FPN).  
 
 
Afbud fra: Finn Pauli Nielsen (FPN), Ib Guldberg Nielsen (IGN), Helle Soltau (HS), Ni-
els Overgaard Blok (NOB) og Jan Henrik Tiede (JHT). 

 
 

 
1. Godkendelse af referat fra marts 2019 vedr. Formandsmøde den 21. februar 

2019.  
Referatet blev godkendt og underskrevet. Vil blive lagt ud på hjemmesiden. 
 
 
 

2. Status på gennemførte aktiviteter. 5 min. pr. udvalg/person i følgende række-
følge: 
 

Indlæg fra formanden Niels Hartvig Andersen (NHA) 
             

- Kommunikation internt og eksternt. Følg venligst kommandovejen. 
Vi er alle ildsjæle og dermed vores egen værste fjende. Respekter de andre 
på godt og ondt. De kan alligevel ikke gøre det så godt, som MIG! Men 80 % 
er bedre end ingen %. Så budskabet er: Kontakt den, der har aktiviteten, 
uden at involvere alle i Formandsgruppen. 

- Der har været gennemført møde med Forsvarets Interne Revision den 22. 
maj.  
2019 vedrørende stikprøver af regnskabet. Husk at orientere om flytning af 
beløb over kr. 50.000,00 mellem de forskellige udvalg. 

- Budget. Hvert udvalg bør redegøre for evt. ændringer, da VETC vil holdes  
inde i loopet.  

- Fremadrettet: Ingen bilag hos nogen mere end 1 måned. Send til kassereren, 
så vi kan få det bogført, så vi får et retvisende forbrug/budget, vi kan følge 
med i. 

mailto:formand@veteranstotten.dk
http://www.veteranstøtten.dk/
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- UDD-Udvalget: Fællesmøder til 60.000 kr. samt et Efterårsseminar: Program 

og datoer? 
- Socialudvalg med to konti: (Bjarne Berner). 
- Flere midler til flere Lalandia-ture? 
- Formanden vi gerne holdes orienteret om tilsagn om tilskud. 
- Indlæg til Baretten? Billeder til artikler skal man selv udvælge! 
- Der har været afholdt møde med Veterancenteret den 23. maj 2019. 
- Forslag til emner til mødet med Forsvarschefen ud over ordrenummer og ID- 

kort bedes sendt til formanden. Oplæg udsendt til Formandsgruppen 19. juni. 
- Aktivitetsoversigt over alle udvalgenes kendte aktiviteter/møder skal udarbej- 

des og afleveres til Infoudvalget hurtigst muligt, så det er på plads inden næ-
ste indkaldelse til Formandsmødet. Også gerne for 2020. 

- Hvilke servicehunde må tages med i Frøslevlejren? Formanden kunne op-
lyse, at det kun var godkendte servicehunde for blinde personer og til perso-
ner med psykiske lidelser (psykiatrisk servicehund).   
 

Indlæg fra næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH) 
 
Status på ansøgninger til 2 millionerpuljen, hvor følgende ansøgere har fået en 
tildeling:   
 
- Bushcraftture kr. 50.000 
- Livsstilsændringskursus kr. 65.000 
- Samling af veterancaféer kr. 60.000 
- Engagekoncert kr. 20.000 

 
I alt midler for  kr. 195.000 
 

Afslag på følgende ansøgninger: 
 
- Gensynstræf i Kroatien 
- Denmark Challenge 2019 
- Samarbejdsmøder 
- Mountainbikeprojekt 
- Nordic Veterans MC Tour 2019. 
 
Veteranstøttens samarbejde med øvrige veteranaktører i forbindelse med arran-
gementer: 
 
-    21. marts 2019: Konference i DI i København fra Soldat til Civil 
-    23. marts 2019: Premiere i Aveny, København: Den døde soldat (Jakob Pan- 
     ton)      
-   02. april 2019:  Møde i Frivilligt Veteranforum i Odense 
-   03. april 2019:  VETC Konference i Vingsted Centret samt orientering om  
   Warrior Week ved Veteranskytterne 
-   11. april 2019:  Underskrivning af samarbejdsaftale med Sønderborg Kom- 
 mune samt koordinering af Kosovo-tur på Kegnæs 
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-   26. april 2019: Danmarks Veteraners Repræsentantskabsmøde i Karup 
-   30. april 2019: Veterankonference på Christiansborg arrangeret af ”People 
 Like US” 
-   03. maj 2019: SSOP velgørenhedsmiddag på Kastellet 
-   04. maj 2019: Mindehøjtidelighed over allierede flyvere på Svinø Kirkegård 
-   21. maj 2019: Deltagelse i debatmøde Køge vedrørende Veteranpolitikken  
   med Naser Khader og Jacob Panton. 
 
Indlæg fra bogholder/kasserer ved Ole Stokholm Pedersen (OSP) 
 
OSP havde følgende oplysninger til udvalgene: 
 
- Økonomi og bogføring kører fint. Der fremsendes løbende til bogføring. 
- Afregninger skal lyde på de reelle beløb. Ingen oprundinger til hele beløb eller 

noget andet. Dette blot for at undgå alle rettelser. 
- Forskud skal minimeres. Der er alt for mange midler ude i forskud. 
- Der henstilles til alle mindre beløb. De kan få accepten og få aktøren til af  

fremsende en faktura. 
- Der henstilles til, at flest mulige aktører fremsender fakturaer eller aconto- 

fakturaer. 
- Alle afregninger/bilag skal fremsendes hurtigst muligt, og dette for at give ret-

visende billede af månedligt budget. 
- Ved fremsendelse af afregninger ingen foto af afregningen, skal scannes ind  

og fremsendes til kassereren. 
- Alle anmodninger samt afregninger betales løbende og hurtigst muligt,  

næsten fra dag til dag. 
- Status på VS-regnskab udgave 20. maj 2019 er udsendt til udvalgene via mail  

den 20. maj 2019 af bogholderen.  
- Oversigt over budgettet for VS-udvalg, se vedhæftet fil, hvor der er  

rettelse for Aktivitetsudvalgets budget, som reduceret med 50.000 til 675.000. 
De 50.000 blev tilført Uddannelsesudvalget. 

 
 
Indlæg fra Idrætsudvalget ved Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC) 
 
Idrætsudvalget orienterede om følgende forhold: 
- Morten E. Sørensen er udtrådt af IDRUDV primo APR 2019. IDRUDV består  

derved nu af 5 personer, og det er endnu ikke lykkedes at finde nye kompe-
tente medlemmer. Der arbejdes videre på sagen.    

- Gitte Vinther er blevet tildelt Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i Bronze. 
Den blev tildelt af CH/JDR ved en stor parade på Dragonkasernen. 

 
Økonomi: 
- Intet at bemærke på nuværende tidspunkt i forhold til bogholderens frem-

sendte oversigt over forbruget. 
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Status for afholdte aktiviteter i 2019:  
-    VS-bowlingevent blev gennemført den 09. marts i Odense Bowlinghal med  
   fuld deltagelse af 32 VET - unge som gamle. Regnskabet er fremsendt til    
 kassereren.   
-    VS MTB-veteranarrangement som led i DMI-Forbundsmesterskab i Rold  
   Skov den 30. april måtte aflyses, da der kun var 1 VET tilmeldt. 
-     Hærløbet er gennemført med i alt 38 VET fra både VS og DIF S, som led i 
det  gensidige samarbejde.   
-    Under Københavns Maraton deltog 1 kvindelig tjenestegørende via VS.   
 

 
Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Jan Flemming Hansen (JFH) 
 
- JHF gjorde opmærksom på, at økonomien 2019 ikke var retvisende, da bud- 

 gettet blev ændret på sidste formandsmøde, hvor følgende blev besluttet:  
 

- Aktivitetsudvalgets budget reduceret med kr. 50.000 til kr. 675.000. 
- De kr. 50.000 blev tilført Uddannelsesudvalget. 
- Med henblik på at give udvalgene det rigtige billede af den økonomiske status  

i udvalget, anmodes om, at regnskabet tilrettes. Efter mødet er revisoren kon-
taktet, og budgettal er ændret. 

 
Aktivitetsudvalget – Status på økonomi 2019: 
- Budget (Veteranstøtten) kr. 675.000 
- Disponeret kr.   675.000 
- Anvendt kr.   243.000 
 
Afholdte/gennemførte aktiviteter: 
- Gennemførte aktiviteter i 2019 
- Gensynstræf – Gruppetur Norge (2018) 
- MC Tour – DK 1. 

 
Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB) 
 
Har meldt afbud. Er i Skotland for at vandre med de udvalgte veteraner. 
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NOB. 

 
Indlæg fra Telefonudvalg ved Niels Bannergaard (NBA) 
 
- Kører, som det skal. 
- Stadigvæk behov for Telefonudvalget, hvor det samlede antal veteranhenven-

delser er de samme, som for 10 år siden, men 80 % af opkaldene er nu over-
taget af Veterancenteret. 

- Sagen på Bornholm er afsluttet. 
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Informations- og Uddannelsesudvalget ved Preben Korreborg (PK)  
 
Informations- og Uddannelsesudvalget har deltaget i/afholdt følgende aktiviteter: 
 
- 28. marts 2019: Deltaget i Symposium i Sønderborg Frivillige i Beredskab 

             sammen med Erik Petersen (fra Baretten). 
- 29. marts 2019: er Jan Flemming Hansen og Claus Mosbæk startet på Trin 1 

i NVIO regi Norge samt trin 2 den 10.-12. maj 2019. 
- 3. april 2019: har Informations- og Uddannelsesudvalget deltaget i Vete- 

  rancenterets seminar vedrørende Viden om Veteraner i   
      Vingstedcenteret. 

- 6.-7. april 2019: har Informations- og Uddannelsesudvalgets gennemført 
  deres eget seminar. 

- 11. april 2019:  Veterandag ved Jydske Dragonregiment. 
- 20. april 2019: Deltaget i RITS-uddannelsen modul 1 (RITS er en internati- 

onalt anerkendt psykologisk metode til stress- og krisebear-
bejdning, der bruges som beredskab i kollegastøtteordnin-
ger). 

- 26.-27. april 19:  Deltaget i DV-Repræsentantskabsmøde i Karup. 
- 3.-5. maj 2019: Afholdt Forårsseminar 2019, hvor der deltog 20 personer, og  

der blev hvervet 4 deltagere til VS-Udvalg. 
- 16. maj 2019: Deltagelse i Hærløbet. 
 
 
Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Ole Stokholm Pedersen 
(OSP) 
 
- Det går rigtig godt i vores udvalg. Vi har haft et arrangement i Lalandia  

Billund, hvor 183 personer mødte op, deri er inkl. socialudvalgsmedlemmer. 
Det var en fantastisk dag, som gav mange mennesker en god oplevelse. Vi 
rammer meget bredt hos de familier, som møder op! (Brugt ca. 330,-kr. pr 
person, hvilket, jeg synes, ikke er meget i forhold til de oplevelser, som de får 
en hel dag). 

- Vi har haft en sag kørende med en veteran i Nordjylland (ham med hun- 
den, som skulle i pension pga. indlæggelse!). Denne sag er endt fantastisk 
godt. Han er hjemme, er mere eller mindre ude af misbrug, har fået nye tæn-
der, og er begyndt at være social med Henrik, Susanne og Birgit fra Socialud-
valget. Kort sagt, han har nu fået styr på sit liv, er smilende og glad. Det kan 
vi takke de tre for. 

 
 

Indlæg fra Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen (OSP) 
 
OSP fremlagde følgende status på Camp Frøslev: 
 
- OSP gav en status og statistik på brugen af antal overnatninger i Barak H-16 
  frem til den 23. maj 2019. 
- OSP oplyste, at der bliver foretaget hovedrengøring og vinduespudsning i uge 

21 af Anettes Rengøring i Barak H-16. 
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- OSP oplyste, at der foretages reparation af utætte vandhaner ved varmt vand 
  samt ved afløb under håndvaske. 4 stk. udskiftet af VVS- reparatør i barak H- 

16, da det skal være autoriseret VVS-reparatør, der foretager denne udskift-
ning. 

- OSP kunne også oplyse, at leje og aftale med HJV-Museet om undervis-
ningslokale samt køkken virker meget fint. 
 
                            

3. Hvad kan, og hvad vil udvalgene i resten af 2019?  
10 min. pr. udvalg/person i følgende rækkefølge: 
 

Indlæg fra formanden Niels Hartvig Andersen (NHA) 
 

- 25. maj 2019: ENGAGE 
- 27. maj 2019: Veteranstøttens styregruppemøde med Veterancenteret 
- Ultimo maj – primo juni: Veteranstøttens deltagelse i Veteranskytternes tur til 

USA 
- 28. maj 2019: Soldaterlegatet 10 år og Danmarks Veteraners hovedbestyrel-

sesmøde  
- 29. maj 2019: Peacekeepers Day, hvor der er deltagere fra fondene 
- 01. juni 2019: Indvielse af projekt sejlskib ved Limfjorden 
- 03. juni 2019: H.K.H. Prins Joachims velgørenhedskoncert på Sølyst 
- 07. juni 2019: H.K.H. Prins Joachim fylder 50 år 
- 22 – 23. juni 2019: Åben hede i Oksbøl, hvor der er åbent for publikum søn-

dag den 24. juni 2019 (INFO-Udvalget deltager) 
- 26. juni 2019: Foredrag om politiarbejde på Bremen Teater, KBH (Thin Blue 

Line) - (Næstformanden deltager) 
- 04. juli 2019: Rindsholm Kro, mindehøjtidelighed for kampen om Viborg ved 

Danske Soldaters Mindelund på Rindsholm Kro 
- August 2019: Støtte til projekt Grønland 2 
- 09. august: Opera Hedeland, mulighed for fribilletter til opførelse af operaen 

Carmen. Alle 100 billetter er udleveret/udsolgt 
- 16 -18. august: Nordic Veterans Meeting i Karlskrona (Næstformanden og J. 

F. Hansen deltager)  
- 21. august 2019: Danmarks Veteraners hovedbestyrelsesmøde  
- 27.august 2019: Veteranstøttens styregruppemøde 
- 28. august 2019: Veteranstøttens formandsmøde i Slagelse.  

   
 

Indlæg af næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH) 
 

Veteranstøttens kommende arrangementer: 
- Deltagelse i Warrior Week i USA 28. maj - 06. juni med 5 deltagere fra 
  Veteranstøtten. Erik Bøttger laver en artikel til Baretten. (Done). 
- Warrior Week i Danmark 19. - 25. august. Veteranstøtten tildeles 25 pladser, 
  som NF står for at tildele. Annonceres i næste nummer af Baretten (Desværre 

nej). Skal udbydes via hjemmesiden og Facebook. 
- Internationalt veterancykelløb fra Vordingborg Kaserne 26. August  
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01. september 2019 er aflyst på grund af manglende økonomiske ressourcer. 
KrogagerFonden, der donerede 50.000 kr., er rede til at støtte projektet til 
næste år. 

-   VS-årsmøde i Frøslev 28. - 29. september. Lars Møller har bekræftet, at han 
giver et indlæg 28. september kl. 14.00. CH/VETC er anmodet om at give et 
indlæg kl. 13.05 efter formandens velkomst. Årsmødet er flyttet til FSN Karup. 

 
Herudover havde næstformanden følgende informationer til udvalgene:  
 
- Meget dyr regning fra revisor (afklaret). 
- Ny mulig regnskabsfører kunne være Hanne Them fra HJK. Hun har været 
  udsendt to gange til Kosovo som regnskabsfører og er veteran. Materiale er 

fremsendt til hende med henblik på overvejelse om overtagelse af stillingen. 
Gør tjeneste i samme bygning som IG (Nuværende regnskabsfører) og er an-
modet om at spørge ind til jobbet hos ham. 

- Er involveret i Udsendt af Danmark udstillingen, som kommer til Vor- 
  dingborg 11. - 15. juni 2019. 15. juni ankommer Kronprinsparret i anledning af 

800 året for Dannebrogs jubilæum. FN-Museet og VS gennemfører udstilling i 
teltet 14. juni, kl. 12.00 – 18.00. 

- Opfordrede sekretæren i VS til på et tidspunkt at gøre sig bekendt med 
   arkivet i bygning 69 (Kastellet) på Vordingborg Kaserne. (Formanden har en 

nøgle til Bygn. 39, Varmemesterboligen). 
- Spurgte ind til policy for udlevering af VS-skjolde. Per Amnitzbøl Rasmussen  
  kunne oplyse, at der bliver ført regnskab med, hvem skjoldene med numre 

blev udleveret til. Vedrørende policy for udlevering af VS-skjolde med og 
uden numre bør der udfærdiges statutter for dette. (Per A. kommer med for-
slag). 

- Gjorde opmærksom på, at formanden for Forsvarsudvalget, Naser Khader, er  
  villig til en omfattende revision af veteranpolitikken, herunder en omdefinering 

af veteranbegrebet og anvendelse af frivillige. VS og DV bør støtte op om en 
omfattende revision, idet VETC og FMN tilsyneladende ikke har denne hold-
ning. 

- Ca. 45.000 kr. fra Enid Ingemanns Fond er nu til rådighed som følge af det 
  aflyste veterancykelløb. Øvrige udvalg anmodes om at fremsende forslag til, 

hvorledes disse midler kan anvendes i 2019. (Kan måske bruges til Lalandia- 
eller LEGO House-arrangementer i Socialudvalget?) 

 
Indlæg fra bogholder/kasserer ved Ole Stokholm Pedersen (OSP)  
 
- OSP oplyste også om muligheden for ekstra betaling af kørsel over 3.000 km, 

hvor der er mulighed for at søge om yderligere kr. 1,58 pr. kørt km. 
- OSP har udsendt en mail den 27. maj 2019 til medlemmerne af 

Forretningsudvalget, hvor OSP beskriver reglerne og proceduren for at få 
ekstra betaling for de kilometer, der er kørt ud over de 3.000 km. 

 
Indlæg fra Idrætsudvalget ved Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC) 
 
Kommende aktiviteter i Idrætsudvalget i 2019: 
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-   Planlægning og tilrettelæggelse af marchområdet (Nijmegen) går planmæs- 
    sigt.   
- Øvrig planlægning pågår for de øvrige aktiviteter, idet cykelturen på Bornholm 

søges gennemført med en ny leder, KN (pens.) Knud H. Eriksen, BV efter, at 
Morten E. Sørensen har meldt fra.  

- Tilmeldingen til VETCAMP 2019 åbner 01. juni 2019. (Er lukket p.g.a. fuldt hus 
af tilmeldte). 

- VETC har støttet Fit for Fight - Livsstilskurset med de budgetterede kr. 65.000.  
 
Øvrige forhold:  
 

- VS har udfordringer med tilmeldinger, der kører via vores hjemmeside. Der er  
tilmeldinger, der ikke kommer frem, før det er for sent. VET får tilbagemel-
ding, alt ser fint ud, men projektansvarlig for aktiviteten får ikke den enkeltes 
tilmelding (20 % misset ved Hærløbet). 

 
- IDRUDV og DIF S har gennemført koordinationsmøde 10. april 2019 mhp. at 

koordinere deltagelse i diverse idrætsaktiviteter iht. den indgåede samar-
bejdsaftale. Opråb til Veteranstøtten: Sørg nu for at samarbejde med andre 
gode aktører i Veteranverdenen. Hvorfor inviterer vi ikke dem ind i vores akti-
viteter? Vi bliver inviteret af andre, så bør vi også gøre gengæld, især når vi 
er Veteranstøtten og er på Finansloven. Så er vi faktisk forpligtet til det. 

 
- Den nye T-shirt er leveret ultimo april 2019. Behovet for T-shirts i 2019 for-

ventes fortsat at overstige initialanskaffelsen på 100 stk. 
Der er udleveret 10 T-shirt til et VET-floorball - hold i Frederikshavn. 
IDRUDV overvejer endvidere at anskaffe VS T-shirten som cykeltrøje, så det  
er muligt at udlevere VS-trøjen til VS-deltagere i diverse cykelløb.  

 
- Det kunne overvejes at opbygge en database over de VET, der deltager i VS-  

aktiviteter. (Udfordring: Hvem vil/kan gøre det? Hænger i luften). 
DIF S har en lignende database over 400 VET, som modtager invitationer til 
diverse idrætsaktiviteter efter omstændighederne.  Men husk at kontakte Da-
tatilsynet m.h.t. datasikkerhed. Dette kan måske gøres smidigt. (DIF S har 
fuldtidsansatte til dette). 

 
Input til hvad VS kan/vil resten af 2019: 
 
- Idrætsudvalg, Grænsemarch, Hærvejsmarch, Hærvejscykling, Vetcamp,  

Nijmegen, Veteranmarch Sverige, Cykeltur Bornholm, Sommerlejr Djursland 
K&P, Livsstilskursus (Fit for Fight), VS-mesterskaber i skydning, Familietræ-
ningslejr, DIF Familietræningslejr samt tilføre mere kampkraft i form af nye 
medlemmer. 
 
 

Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Jan Flemming Hansen (JFH) 
 
Forestående aktiviteter: 
- Gruppetur til Bosnien   juni 2019  



 

9 

 

- Gruppetur DK (Camp Frøslev)   juni 2019 
- MC Tour – DK 2 
- MC Tour – DK 3 
- Nordic MC Tour (i Sverige)    
- Gruppetur Kosovo   august 2019 
- Gruppetur Norge   august 2019 
 
Budget for Enid Ingemanns Fond: 
- Budget Enid Ingemanns Fond 2019   kr. 150.000   
- Disponeret    kr.   98.236 
- Afregnet    kr.   34.026 
- Rest    kr.   51.764 
 
Tilskud til aktiviteter i 2019: 
- Opstart af veterancaféer                   2 
- Opstart af pårørendegruppe                  1  
- Gensynstræf                 20 
 
Aktivitetsudvalgets store gruppeture i 2020, hvor der tænkes på: 
- Kroatien budget   kr. 360.000 
- Bosnien budget   kr. 250.000 
- Kosovo budget   kr. 250.000 

 
- Veteranstøtten har ikke økonomi til at gennemføre alle ture i samme år, hvil- 

ket har medført, at gruppetur til Kroatien ikke er gennemført i 2019.  
På næste formandsmøde fremlægges der et forslag til godkendelse for grup-
peture i 2020. 

 
Svar på ansøgning om deltagelse i aktiviteter: 
-     Aktivitetsudvalget har noteret sig, at der udmeldes aktiviteter, hvor de, der 

søger om deltagelse i de pågældende aktiviteter, ikke får direkte svar, hvis 
ikke de kommer med på aktiviteten. 
Dette har været gældende i Aktivitetsudvalget (gruppeturene til Bosnien og 
Kosovo) samt i Socialudvalget (familieturene til Lalandia). 
Den fremgangsmåde, der har været anvendt i stedet for det direkte svar, er, 
at de, der ikke har fået svar på, om de er med på aktiviteten, ikke er med … 
Dette er ikke acceptabelt – ALLE skal have direkte svar. (JFH forslag). 

- Vedrørende familieturene til Lalandia kunne OSP oplyse, at Socialudvalget  
 havde orienteret alle via mail, om de var tilmeldt, på venteliste eller afslag. 
- Der blev ikke besluttet noget til dette punkt om, hvordan processen skal være  

fremover. (Det er op til det enkelte udvalg, hvordan man gør det, men hvis 
man følger JFH forslag, så er man på rette vej). 

 
Fradragsberettigede gaver til Veteranstøtten.  
JFH har sendt en mail til Formandsgruppen vedrørende muligheder for donatio-
ner/gaver til Veteranstøtten via Danmarks Veteraner.  
Det bør kunne lade sig gøre at modtage fradragsberettigede gaver via Danmarks 
Veteraner med bemærkningen ”Til Veteranstøtten” i forbindelse med transaktio-
nen. 
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På mødet blev det besluttet, at Veteranstøtten kan modtage fradragsberettigede 
gaver via Danmarks Veteraners gavekonto. 
Hvis der gives gave til Veteranstøtten, skal dette markeres i forbindelse med ind-
betalingen. 
Ovenstående skal fremgå af Veteranstøttens hjemmeside. (Næstformanden og 
Webmaster). 
Nuværende tekst på Veteranstøttens hjemmeside, der siger, at gaver til Veteran-
støtten ikke er fradragsberettigede, fjernes og erstattes af ny tekst med Dan-
marks Veteraners (gave)kontonummer. (Næstformanden og Webmaster). 
AKTION vedr. korrekt tekst og AKTION vedr. opslag på hjemmesiden: (Næstfor-
manden og Webmaster). 
 
Baretten til aktive frivillige i Veteranstøtten: 
Formanden for Veteranstøtten har besluttet, at aktive frivillige i Veteranstøtten, 
der ikke er medlem af Danmarks Veteraner, ikke skal/kan modtage/tilsendes 
Danmarks Veteraners blad ”Baretten”. 
 
Argumentationen fra formanden: 
”Når de pågældende ikke vil Danmarks Veteraner, skal de heller ikke modtage 
bladet”. ”De kan læse det gratis på hjemmesiden”. 
 
Af Veteranstøttens statutter fremgår følgende: 
”Arbejdet i KSO udføres af ulønnede frivillige. Der kræves ikke medlemskab af 
en forening/organisation for at få hjælp eller virke som aktiv hjælper i KSO.” 
På næste formandsmøde fremsættes der med baggrund i, at Veteranstøtten be-
taler 50 % af bladets omkostninger (kr. 240.000), et formelt forslag til afstemning 
i Formandsgruppen. (AKTION: JFH). 
 

 
Friluftsudvalget  
 
Kommende aktiviteter i Friluftsudvalget: 
 
- Juni 2019 bushcraft-kursus  
- August 2019 fjeldkursus på Dovrefjell i Norge 
- August 2019 bushcraft håndværker udvidet kursus for dem, der har været  

afsted tidligere. 
 
 
Indlæg fra Telefonudvalget ved Niels Bannergaard (NBA) 
 
Mangler taleseddel. 
 
Indlæg fra Informations- og Uddannelsesudvalget ved Mogens Birch-Lar-
sen (MB) 
 
MB afholdte en briefing om de idéer og inspirationer, som de har opsamlet fra 
Veteranstøttens Visions- og Strategi-workshop i 2017 + Forårsseminar og Efter-
årsseminar, hvor følgende blev fremlagt til debat: 
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- PR- og informationsstrategi  
- Hjemmeside  
- Synlighed på gadeplan 
- VeteranCafe Netværk/Øst?  
- Jokeren - mod til de organisatoriske udfordringer 
- Tilbud om kursus i ”Lær at lave PowerPoints i verdensklasse” 
 
Se hele briefingen i vedhæftet fil 
 
 
Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Ole Stokholm Pedersen 
(OSP) 
 
- OSP kunne oplyse, at næste arrangement er d.1. juni 2019 i Lalandia Rødby,  

hvor der på nuværende tidspunkt er 90 tilmeldte, og vi glæder os til at tage 
imod dem alle. 

- Socialudvalget hører ikke meget til Telefonudvalget, så opfordringen til Tele-
fonudvalget er, send venligst kunder til os. Vi er klar til at modtage dem.                    
                          

4. Evt. 
 
Næste møde i Formandsgruppen er onsdag den 28. august 2019 i Slagelse.  
 
Vedrørende Årsmødet 27.-29. september 2019 vil det blive afholdt på Flyvestation 
Karup. 
 

 
 
Således opfattet, dato: 4. juli 2019 
 
 
Per Ourø 
Sekretær 
Veteranstøtten 

 
 

 
Niels Hartvig Andersen   Per Hinrichsen Ole Stokholm 
Formand   Næstformand Kasserer 
 
 
 
Vedhæftet filer: 
Opdateret budget/økonomirapport 02.07.2019 
Indlæg fra Informations- og Uddannelsesudvalget 


