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Summarisk referat 

 
 
 

Deltagere: Niels Hartvig Andersen (NHA), Per Lorenz Hinrichsen (PLH), Per Ourø 
(PO), Jan Flemming Hansen (JFH), Preben Korreborg (PK), Helle Soltau (HS), Per Am-
nitzbøl Rasmussen (PAR) og Carl Åkerlund (CÅ), stedfortræder for Finn Pauli Nielsen 
(FPN).  
 
Afbud fra: Finn Pauli Nielsen (FPN), Ib Guldberg Nielsen (IGN), Niels Overgaard Blok 
(NOB), Ole Stokholm Pedersen (OSP), Niels Bannergaard (NBA) og Jan Henrik Tiede 
(JHT). 

 
 

1. Godkendelse af referat fra juni 2019 vedr. Formandsmøde den 23. maj 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) 
 

Det går rigtig godt i VS. Tak til alle formænd og aktive for det store arbejde. Det   
rykker, og vi får stor anerkendelse og ros udefra for vores arbejde i VS. Ny 5-årsvision? 

 
Møde med FC, som var positiv over for godkendelse af militær ID-kort til aktive i DV, 
som har et behov for at komme ind på militære installationer 10 - 15 gange om året.  
FC hørte også på ønsket om lønkroner og lokaler på Kastellet til DV/VS, så vi kan hono-
rere de personer, der gør en stor arbejdsindsats i DV. FC udtrykte stor anerkendelse for 
vores arbejde i DV. Der blev aftalt 2 årlige møder fremover. 

 
Møde med VETC  
a. Budget kontra forbrug. Forslag til ændringer ASAP efter Formandsmødet.  
Kr.  200.000 mere i 2020 - > 2.8 mio. kr. plus ansøgninger fra 2.0 mio. kr. puljen (senest 
4. nov.). 
Mulighed for at betale for tunge ADM-ydelser, op til VS om egenbetaling, depositum, til-
skud til kørsel i f.m. aktiviteter m.v. 

mailto:formand@veteranstotten.dk
http://www.veteranstøtten.dk/
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b. Samarbejdsrelationer: Uddannelse, kommunikation, veterancaféer og anerkendelse.                
c. Vedrørende Reviderede retningslinjer for DV anvendelse af tilskud fra Forsvarsmini-
steriet til varetagelse af VS. Formanden gjorde opmærksom på, at vi er civile og frivil-
lige. Derfor ønsker DV, at skal-opgaver bliver rettet i skrivelsen til bør-opgaver samt in-
gen trusler om straf. 
Overhold gældende regler for kørselstilskud, mulighed for at betale for ydelser. DV er 
overordnet ansvarlig. Forventes godkendt 24. okt. 2019.   
  

 
 

Indlæg fra næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH) 
 

25. maj: Deltagelse i Engage-koncert (Bemanding i Møllers telt og VS/FN Museets 
og Kvindelige Veteraners telt) 
27. maj: Styregruppemøde med Veterancentret (Regnskab 2018 godkendt) 
28. maj – 06 juni: Deltagelse i Warrior Week, USA med fem fra VS 
10.-15. juni: Støtte til Udsendt Af Danmarks udstilling i Vordingborg 
26. juni: Deltagelse i Blue Thin Lines teaterforestilling i København 
09. august: Overvære operaen Carmen i Hedeland 
11-16. august: VS-gruppetur til Kosovo. Turleder, 42 veteraner og pårørende deltog. 
Stor succes 
17-18. august: Nordisk veteranmøde i Karlskrona. Nordisk veteranseminar gennemfø-
res i august 2020 for unge veteraner i Norge (25- 40 år) 
20-23. august: Warrior Week, Danmark med syv fra VS 
26. august: Styregruppemøde med Veterancentret. 

 
 
 
Indlæg fra bogholder/kasserer ved Ole Stokholm Pedersen (OSP) 
 

Har meldt afbud. 
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra OSP. 
 
Det blev af Jan Flemming Hansen oplyst på mødet, at det fremsendte regnskab ikke var 
retvisende, da der mangler føring og opdateringer på flere af udvalgets konti. 
Det blev besluttet, at Formanden indkalder Bogholderen til et møde snarest vedrørende 
revidering af regnskabet, så udvalgene ved, hvad de har at gøre med resten af året.   

 
 
 
Indlæg fra Idrætsudvalget ved Carl Åkerlund (CÅ) 

 
Idrætsudvalget orienterede om følgende forhold: 
Jørn er ansat som projektassistent for Invictus Games 2020, men virker fortsat som NF i 
IDRUDV.  
 
Status for IDRUDV Aktivitetsplan for 2019  
Marcherne er gennemført med et fint resultat som sædvanligt: 
Hærvejsmarchen: Carl Åkerlund (regnskab afsluttet)  
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Nijmegen marchen: Carl Åkerlund 
Veteranmarchen i Sverige: Carl Åkerlund (regnskab afsluttet) 
Marchområdet evalueres på et fælles møde den 12. okt. 2019. 
   

 
 

Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Jan Flemming Hansen (JFH) 
 

Fradrag/Gaver 
Er nu muligt – Fremgangsmåde er lagt op på hjemmesiden på dette link 
https://danmarksveteraner.dk/wordpress/?news=stoet-danmarks-veteraner-  med-et-be-
loeb-paa-mindst-205-kr-og-opnaa-skattefradrag 

 
Aktivitetsudvalget – Status Økonomi 2019 

 
Budget (Veteranstøtten)   kr. 675.000 
Disponeret    kr. 575.000 
Anvendt       kr. 500.000 

 
Retur til kassen   kr. 100.000 

 
Periodeafgrænsningsposter: 
Bosnien    kr. 47.505 
Kosovo    kr. 47.900 
Hvilken indflydelse har disse beløb på regnskabet? 

 
Gennemførte aktiviteter i 2019: 
Gensynstræf – Gruppetur Norge (2018) 
MC Tour – DK 1 
Gruppetur til Bosnien 
Gruppetur DK (Camp Frøslev) 
Nordic MC Tour (i Sverige) 
Gruppetur Kosovo 
Gruppetur Norge   Lige nu 
 
 
 

Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB) 
 

Har meldt afbud. 
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NOB. 
 
 
 

Indlæg fra Telefonudvalg ved Niels Bannergaard (NBA) 
 

Har meldt afbud. 
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NBA. 

 

https://danmarksveteraner.dk/wordpress/?news=stoet-danmarks-veteraner-%20%20med-et-beloeb-paa-mindst-205-kr-og-opnaa-skattefradrag
https://danmarksveteraner.dk/wordpress/?news=stoet-danmarks-veteraner-%20%20med-et-beloeb-paa-mindst-205-kr-og-opnaa-skattefradrag
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Informations- og Uddannelsesudvalget ved Preben Korreborg (PK)  
 

Hvad er der sket i udvalget siden sidste FM-møde den 23. maj? 
 
Udvalget har planlagt og gennemført de indledende faser i forbindelse med projektet for 
veterancaféer. Projekt ”En del af noget større” VeteranCaféer ØST og VEST. Og vi har 
besluttet at forsøge at nå ØST og meget gerne også VEST, men som minimum påbe-
gynde planlægningen og gennemførelsen af VeteranCafé VEST for Storebælt. 

 
Vores plan om at få Mogens Birch-Larsen til på sigt at overtage Informationsudvalget er 
strandet, hvilket betyder, at vi stadig er ude og søge efter en egnet kandidat til dette 
spændende job. 

 
Efterårsseminar 4. – 6. okt. i Camp Frøslev 
Vi har mange tilmeldinger fra mange forskellige samarbejdspartnere i Veteranverdenen, 
men vi vil meget gerne have flere deltagere fra Veteranstøtten. Derfor opfordrer vi alle 
de øvrige formænd i Veteranstøtten til at finde nogle veteraner fra de enkelte udvalg til 
at tilmelde sig via udvalgsformændene til os i Informationsudvalget. Detaljer om semina-
rets indhold og form kan findes på Veteranstøttens hjemmeside. 

 
Forberedelse til møde om samarbejdsrelationer til VETC. Det var en spændende op-
gave, og muligheden for at blive hørt på denne måde er måske en positiv udvikling i ud-
vikling af samarbejdet. VETC’s indsats for at ville detailstyre Veteranstøtten er usmage-
lig og demotiverende.  

 
Udsendt Af Danmark  
INFO-udvalget på Frederiksberg Rådhus 27 aug. - 6. sep. Informationsudvalget har 
sagt ja til at deltage i udstillingen på Frederiksberg Rådhus. Udstillingen er arrangeret 
således, at der møder to skoler med deres ældste klasser op, og så i løbet af små 2 ti-
mer kommer igennem opgaver og informationer om det at være udsendt, og hvorfor 
Danmark er en stor bidragsyder til det internationale samfund.   

 
Fjolsfølelsen er et begreb, vi i Informationsudvalget er blevet fanget af. Vi er i gang med 
en beskrivelse og nogle forklaringer, som vi forventer, vil blive nyttige for vores omgang 
med veteraner og formentlig også for andre i veteranverdenen og her specielt de pårø-
rende. 

 
 
 
Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS) 

 
Socialudvalg/Pårørendestøtten har afholdt følgende arrangementer: 
Lalandia Rødby, hvor 90 veteraner og pårørende mødte op. 
Middelaldercentret i Nykøbing Falster, hvor 23 veteraner og pårørende mødte op. 
Legoland Billund, hvor 183 veteraner og pårørende mødte op. 
HS kunne oplyse, at der desværre er en del, der ikke melder afbud til de pågældende   
arrangementer. Det er meget ærgerligt, da der er betalt for billetten, og de, der står på 
ventelisten, har i de fleste tilfælde ikke mulighed for at møde op med så kort varsel. 
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Socialudvalget oplever, at de bliver kontaktet af veteraner, som ikke kan godkende den 
afgørelse, de har fået i forbindelse med deres sagsbehandling. Hvad gør vi? 
Formandens svar er: Send sagen videre til Bjarne Berner. 
Pårørendestøtten kører godt i Nordjylland både med og uden børn. På Sjælland er det 
begrænset indtil videre. 
Der er tilgået 2 nye medlemmer til Socialudvalget/Pårørendestøtten, så nu er vi oppe på 
17 medlemmer i alt. 
Socialudvalget/Pårørendestøtten har 4 personer, der er RITS-uddannet. (RITS er en in-
ternationalt anerkendt psykologisk metode til stress- og krisebearbejdning, der bruges 
som beredskab i kollegastøtteordninger). Socialudvalget/Pårørendestøtten opfordrer til, 
at man bruger dem. 
Socialudvalget/Pårørendestøtten deltager i Kontakt-Officersuddannelsen i Karup med 2 
personer. 
 
 

 
Indlæg fra Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen (OSP) 
 

Har meldt afbud. 
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra OSP. 
 
FM kunne oplyse, at der har været 1.500 overnatninger i Camp Frøslev. 
Camp Frøslev har fået en henvendelse fra en veteran vedrørende gebyr for overnatning 
i Camp Frøslev, hvor prisen er kr. 55,00 for veteraner og kr. 100,00 for pårørende. 
På Formandsmødet blev det besluttet, at prisen for veteraner og pårørende fremover er 
kr. 55,00 pr. person og for øvrige kr. 100,00 pr. person for overnatning i Camp Frøslev.  
 
 

 
                            

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

          Indlæg fra Formanden Niels Hartvig Andersen (NHA) 
 
Informationscenter på Kastellet åbnes 29. maj 2020. 
Invitation til film om Cypern. 
Møder med FM og de forsvarspolitiske medlemmer af Forsvarsudvalget. 
Birger Kjer Hansen ny formand for de europæiske veteranorganisationer under  
WVF: De fleste emner handler om behandling af PTSD-ramte veteraner og aktiviteter, 
der kan hjælpe disse. Møde i Berlin 24. – 25. oktober 2019. NHA og Birger Kjer Hansen 
deltager. 
Nordisk samarbejde. Norges veterankonference primo nov. 2019. NHA og PLH delta-
ger. 
DV-Formandsmøde: VS-formandsgruppe er meget velkomne i Slagelse 14. sep. 2019. 
Donationer på kr. 205,00 ønskes, så DV og VS kan blive skattefrie. For at blive skattefri 
skal mindst 100 personer betale kr. 205,00 eller derover.  
Medaljer ansøges via hjemmesiden til Medaljeudvalget. 
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Hvem svarer på de spørgsmål, der kommer på Facebook? Formanden burde ikke gøre 
det. Drøftes på næste møde.  
 

Indlæg af Næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH) 
 
Flagdag den 5. sept. 
Veteran- og jubilarstævne i Slagelse 13.-14. sept. 
VS-årsmøde i Karup 28. – 29. sept. 
Styregruppemøde med Veterancentret den 22. okt. 
Møde i Frivilligt Veteranforum i Ringsted den 30. okt. 

 
Herudover havde næstformanden følgende informationer til udvalgene: 
Alle udvalg, undtagen Friluftsudvalget, har nu på VS-hjemmesiden udfyldt, hvad udval-
get beskæftiger sig med. Friluftsudvalget anmodes om at indsende et input til Webma-
steren snarest. 
Program for Årsmøde er nu udsendt. Der vil blive mulighed for en rundvisning på FSN 
Karup lørdag den 28. sept. kl. 10.00. Nærmere tilgår. Sekretæren vil sende en påmin-
delse ud om, at man skal melde til Ole Stokholm senest 13. sept. med det fulde CPR-
nr., navn og køretøjsnummer. Formandsgruppen mødes fredag den 27. sept. kl. 18.00 
til spisning samt yderligere forberedelse af årsmødet. 
Hanne Thems fra HJK har desværre meddelt, at hun ikke ønsker at afløse vor regn-
skabsfører I.G. Nielsen, der afgår ved årets udgang. 
Den nye forsvarsministers holdning til veteranområdet er udsendt til Formandsgruppen. 
Samarbejde med Politiets Thin Blue Line vil nu blive indledt, idet de i første omgang øn-
sker at oprette en telefonlinje og et socialudvalg. Telefonlinjen og Socialudvalget vil 
blive kontaktet af formand Ole Madsen med henblik på gode råd, uddannelse mv. 
Der er nu åbnet for 2. mio. kr.- puljen. Udvalgene anmodes senest den 28. okt. om at 
indsende forslag til PLH om projekter. Sidste års ansøgninger blev nævnt. 
Veteranstøtten planlægger sammen med Veteranskytterne at gennemføre et internatio-
nalt cykelløb forud for Tour de France prolog i Danmark i 2021. Projektansvarlig er Jes 
Kaa Kristophersen. Amerikanerne har meddelt, at de stiller med et stort antal, der vil 
være finansieret. Der vil efterfølgende blive taget kontakt til DIF Soldaterprojekt, idet de 
planlægger at gennemføre et ride for rehabilitering. Idrætsudvalget anmodes om at tage 
projektet til sig, idet Jes vil indgå i rammen af Idrætsudvalget. 

 
 
 
Indlæg fra bogholder ved I.G. Nielsen (IGN), kasserer Ole Stokholm Peder-
sen (OSP) 

 
Bogholderen har meldt afbud. 
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra IGN, kun et regnskab, udgave 23. sep-
tember 2019, som er vedhæftet referatet. 
 
Kassereren har meldt afbud. 
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra OSP. 
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Indlæg fra Idrætsudvalget ved Carl Åkerlund (CÅ) 
 
Øvrig planlægning pågår for de øvrige aktiviteter, idet:  
Cykelturen på Bornholm søges gennemført med KN (pens) Knud. H. Eriksen. BV har 
givet tilsagn. Han har dog været igennem en stor akillesseneoperation og bliver evt. 
ikke klar til september. Dette evalueres og besluttes endeligt den 30. aug. i Flensborg.   
Fit for Fight – er fuldt tilmeldt – med 3 reserver og gennemføres som planlagt. 
VETCAMP 2019: Tilmeldingen var åben i to dage og lukkede med 48 tilmeldte. Samta-
lerne er gennemført, og der er udvalgt 12 VET, heraf 2 kvinder og en fra politiet samt 3 
reserver. Den videre planlægning pågår i samarbejde med CLS, Billund. PROJGRP-
møde gennemføres den 20. sept. på KFUM i Fredericia. 
 
Herudover havde Idrætsudvalget følgende informationer til udvalgene:  
 
VS HS 
IDRUDV har opdateret sin side på VS HS, og IDRUDV Aktivitetsplan er udlagt i et sær-
ligt format rettet mod veteranerne og deres pårørende.  
 
Ny VS T-shirt  
Der bør anskaffes yderligere 100 stk. VS T-shirts i 2019, når der er overblik over VS’ 
generelle økonomi.  
 
IDRUDV overvejer at anskaffe en VS T-shirt som cykeltrøje, der kan udleveres til VS- 
deltagere i diverse cykelløb. Forslaget er rejst over for Forretningsudvalget.  
 
Økonomi 
IDRUDV forventer at overholde det tildelte budget - dog med et mindre forbrug, der til-
bageføres til VS. 
IDRUDV mangler at afregne for udgifterne til Nijmegen marchen. Det afregnes efter 
evalueringsmødet. 

 
 
 

Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Jan Flemming Hansen (JFH) 
 

Forestående aktiviteter: 
MC Tour – DK 2 
MC Tour – DK 3 

 
 

Budget (Enid Ingemanns Fond 2019)  kr. 155.000 
Disponeret     kr. 158.486 
Afregnet     kr.   63.986 
Merforbrug     kr.     3.486 

 
ØNSKE om yderligere økonomi fra Enid Ingemanns Fond: kr.   25.000 

 
Tilskud til aktiviteter i 2019: 
Opstart af VeteranCafeer 5 (+1) 
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Opstart af Pårørendegruppe 1  
Veterantræf   32 

 
Aktivitetsudvalgets budgetønske for 2020  kr. 785.000  
Budgetforslaget indeholder bl.a.: 
Kroatien  Budget   kr. 360.000 
Kosovo  Budget   kr. 250.000 
 
JFH fremførte igen spørgsmålet vedrørende ”Baretten” til de frivillige i Veteranstøtten, 
som ikke er medlem af Danmarks Veteraner. Formandsmødet besluttede, at de frivillige 
i Veteranstøtten fremover skal modtage Baretten i papirudgave på deres private 
adresse. 
Sekretæren har den 3. september 2019 fremsendt liste over de frivillige i Veteranstøtten 
til kartoteksfører Mads Tonsgaard, som vil foranstalte, at Baretten bliver sendt ud til de 
pågældende.        

 
 

 
Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB) 
 

Har meldt afbud. 
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NOB. 

 
 
 
Telefonudvalget ved Niels Bannergaard (NBA) 
 

Har meldt afbud. 
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NBA. 

 
 
 
Indlæg fra Informations- og Uddannelsesudvalget ved Preben Korreborg 
(PK) 
 

Informationsudvalgets ønsker og planer for fremtiden fra FM-møde den 23. maj 
 

Referat fra Formandsmødet skal ikke kun være talesedlen. Der skal fastholdes beslut-
ninger og andre uforudseelige ting, der kommer som resultat af debatterne på mødet. 

 
Vi gennemfører en nem evaluering af Formandsmøderne. Det kan på en simpel skitse 
fx se således ud: 
Mulig model til evaluering af Formandsmøderne.  
Du skal tildele nedenstående spørgsmål en værdi fra 1 – 5, hvor 5 er det mest positive 
og 1 det mindst positive og motiverende. 
Hvordan er dine forventninger til deltagelse og udbyttet af et Formandsmøde? 
a. Er det at videregive din viden? 
b. Videregive dine erfaringer?  
c. Modtage viden fra de øvrige deltagere?  
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d. Modtage erfaringer fra de øvrige deltagere?  
e. Set i bakspejlets klare lys i hvilken grad er det lykkedes for dig på de sidste 3 møder i 
udvalget at få og give det, du gerne vil have og give? 
Vi ønsker en sammenlægning af INFO og UDD hurtigst muligt. 
Formandsmødet vedtog, at sammenlægningen er gældende fra 1. september 2019, og 
budgetterne fra Uddannelsesudvalget og Informationsudvalget sammenlægges på et 
enkelt budget, der benævnes Informationsudvalget. 

 
Vi har fået nyt medlem i INFO. Det er Jørn Bue Madsen, der primært skal deltage i ud-
stillinger o. lign. 

 
Gennemførelse af Efterårsseminaret 4. – 6. okt. i Camp Frøslev. Preben skal kontakte 
NVIO og forsøge at få en forklaring på den manglende tilmelding fra NVIO. 

 

Årsmøde i Karup. Der forventes et pænt stort fremmøde fra Informationsudvalget 😊 

 
Hvilke regler har vi for kørselsafregning for km > 3000 km? 
Formanden siger, at vi bare skal anvende den afregningsformular, som vi kan finde på 
Danmarks Veteraners hjemmeside. For kørsel over 3000 km. 
Afregningsblanket høj takst (udfyldes og udregnes manuelt/automatisk).  
Kun hovedbestyrelse og ressourcepersoner finder I på dette link: 

 
https://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=721 
 

Hvis I har spørgsmål, kontakt Ole. 
 
 
 
          Indlæg fra Per Amnitzbøl Rasmussen FN-Museet (PAR) 
 
PAR havde følgende punkter: 
Guldborgsund Kommune har fået en ny Veterankoordinator. 
I forbindelse med indbydelsen til Flagdagen fik lokalafdelingen Lolland-Falster & Møn 
mulighed for at vedlægge informationer om DV og lokalafdelingen sammen med borg-
mesterens brev, en mulighed andre lokalafdelinger eventuelt kan anvende. 
Mere samarbejde med de lokale Soldaterforeninger på de store markeder, der er rundt 
omkring i landet vedrørende oplysninger om DV, VS, Soldaterforeninger og FN-Museet.  
Forslag om tryk på foldekoppen, så Veterancentrets døgntelefon 7281 9700 også kom-
mer på sammen med VS døgntelefon 8060 8030. 
  

 
 
Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS) 

 
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra HS. 

 
 
           

https://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=721
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4. Evt. 
 
Næste møde i Formandsgruppen er torsdag den 21. november 2019 i Slagelse.  
 
 

 
 
Således opfattet, dato: 12. september 2019 
 
 
Per Ourø 
Sekretær 
Veteranstøtten 

 
 

 
Niels Hartvig Andersen   Per Hinrichsen Ole Stokholm 
Formand   Næstformand Kasserer 
 
 
 
Vedhæftet fil: 
Opdateret regnskab udgave 23. september 2019. 


