VETERANSTØTTEN
- en del af
DANMARKS VETERANER

Veteranstøttens Årsmøde i Karup
28. – 29. september 2019
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Veteranstøtten
• Jeg er formand og mit navn Niels Hartvig
Andersen.
• Det glæder mig, at kunne byde Jer alle hjertelig
velkomne.
• En særlig velkomst til Jer nye friske aktive i
Veteranstøtten samt, til vores foredragsholdere og
gæster.
• I ønskes alle et godt Årsmøde 2019.
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Veteranstøtten
•
•
•
•
•
•
•
•

Formålet med Årsmødet:
Lære hinanden at kende (Hygge og fællesskab).
Få en fælles oplevelse af, hvad VS er.
Få kendskab til, hvad VS arbejder med.
Få kendskab til næste års projekter/aktiviteter.
Udarbejde oplæg til budget 2020.
Få bedre kendskab til samarbejdet mellem VS,
VETC og andre veteranaktører.
Få mulighed for at opleve L. R. Møller.
Få mulighed for at høre oplæg fra VETC.
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Veteranstøtten
Status:
• Fortsæt VS arbejde, som allerede er højt respekteret i og udenfor
forsvaret. Mange tak for det. Respekt!
• Vær ærlige og respekter hinanden. Vi er alle ildsjæle på godt og ondt.
Det slår nogen gange gnister.
• Vi skal hjælpe hinanden og tale pænt og respektfuldt med hinanden.
(Mails er ikke kommunikation og kan misforstås og misbruges).
• Vi skal samarbejde, både internt og eksternt i forsøget på at hjælpe de
veteraner, der har brug for særlig støtte.
• Vi kan nå dem, de andre ikke kan nå og hjælpe dem på rette vej igen.
• Vi er noget særligt – vi vil og kan noget, som de andre ikke kan.
• Være friske på at gå nye veje. Samfundet og veteranerne ændrer sig
ligesom veteranernes behov gør det.
• Mere fokus på de pårørende og børnene.
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Veteranstøtten
VS skal fortsætte med at være:
• Relevant, aktuel, troværdig, der indenfor gældende lovgivning og regler
(herunder økonomi) spiller en indflydelsesrig og proaktiv rolle indenfor
veteran- området overalt, hvor det er muligt.
• VS garanterer, at alle, især i Telefonudvalget, er veteraner, (har
tavshedspligt og relevante børneattester).
• Vi er der, når der er brug for os 24/7.
• Vi skal primært gøre det, som ingen andre kan gøre.
• VS skal gøre en forskel for vore veteraner.
• Samarbejde på tværs med alle relevante aktører på veteranområdet til
gavn for veteranerne.
• Vi samarbejder og lytter. Det giver respekt og vi viser resultater!
• Vi bliver rost af vores deltagere og udefra. Nyd det – spred det.
• Husk anerkendelse til din sidemand M/K.
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• Deltag gerne i DV aktiviteter loklakt og/elelr på landsplan.
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Danmarks Veteraner
Stiftet 26. okt. 1968. Ca. 3.300 medlemmer
Veteranstøtten
Oprettet 2001 Ca. 75 aktive
Styregruppe – Udpeges
• Veterancenteret bestrider formandsposten
Formanden for Danmarks Veteraner
Næstformand, regnskabsfører, kasserer og sekretær

Forretningsudvalg
Følgende udpeges af Danmarks Veteraner:
• Formand: Niels Hartvig Andersen
• Næstformand: Per Hinrichsen
• Regnskabsfører: Jens Martinussen
• Kasserer: Ole Stokholm
• Sekretær: Per Ourø

Formandsmøde
• Forretningsudvalg
• Formændene for udvalgene
• Udpegede ressourcepersoner

Ressourcepersoner
• Presse‐ og kommunikationskoordinator,
Per Amnitzbøl Rasmussen (Info‐udvalg)
• Webmaster Henrik Tiede (Info‐udvalget)
• Bjarne Berner (Socialudvalget)

Aktivitetsudvalg
Per Hinrichsen

Friluftsudvalg
Niels Overgaard

Informations‐ &
Uddannelsesudvalg
Preben Korreborg

Camp Frøslev
Ole Stokholm

Idrætsudvalg
Finn Pauli

Socialudvalg
Helle Soltau

Telefonudvalg
Niels Bannergaard

6

6

3

Danmarks Veteraner
•
•
•
•
•
•
•
•

Ca. 3.300 medlemmer
Kontingent årlig kr. 380
LKF modtager 110 kr. pr. medl.
Hovedbestyrelse
23 lokalforeninger
Repræsentantskabsmøde
Formandsmøde
Hovedbestyrelsesmøder

Veteranstøtten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ca. 75 aktive
Intet kontingent
Kræver ikke medlemskab
Styregruppe
Forretningsudvalg
Årsmøde
Formandsmøder
7 udvalg plus
Camp Frøslev
Finansloven med 2,6 mio. kr.
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VETERANSTØTTEN
VETERANBEGREBET:
VED EN VETERAN FORSTÅS EN PERSON,
DER – SOM ENKELTPERSON ELLER I EN
ENHED – HAR VÆRET UDSENDT I MINDST
ÉN INTERNATIONAL OPERATION.
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VETERANSTØTTEN
Anerkendelse
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VETERANERANSTØTTEN
Oplæg til udvalgsarbejde
• Næste år har VS mulighed for at give den høje godtgørelse for
Kørsel (3.98 kr. pr. KM for de første 20.000 km). Hvem skal have
denne godtgørelse? Forretningsudvalget foreslår, at alle i
udvalgene kan modtage den høje ydelse efter de første kørte
3.000 KM. Er frivilligt. Den enkelte skal selv præstere
dokumentation. Skal indregnes i budgettet.
• Forretningsudvalget foreslår fremover en egenbetaling på 1.000
kr. per deltager i missionsturene og ingen dækning af
transportomkostninger. I anmodes om at drøfte dette.
• VS bliver snart indkaldt til møde hos FM. Giv minimum tre
områder fra hvert udvalg, som skal forelægges FM til dette
møde.
•
•
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VETERANSTØTTEN
Oplæg til udvalgsarbejde
• Veterancentret har meddelt VS, at vi vil få yderligere 200.000 kr.
til VS bl.a. for at give mulighed for at håndtere de øgede
administrative krav. Forretningsudvalget foreslår, at der kan
ydes et honorar til Forretningsføreren, Kassereren og
Webmasteren. Hvor stort skal dette honorar være og er det de
rigtige personer at honorere?
• Forretningsudvalget foreslår, at Camp Frøslev anvendes i
højere grad til gavn for alle veteraner og deres pårørende og
foreslår, at der laves en turnus for værtspar i udvalgte uger, der
kan stå for morgenmad, (frokost, aftensmad og sociale
aktiviteter). Veteraner og deres familier kan bo i op til en uge for
55 kr. per person. Hvad er jeres holdning til et sådant tiltag?
• Giv endvidere forslag til hvilke aktiviteter, udvalgene vil søge i
2.0 mil. Kroner puljen. Skal omfatte anerkendelse, vedrøre
pårørende og børn og bringe raske og udfordrede veteraner
sammen. Husk termin er senest 28. oktober ved NF.
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VETERANSTØTTEN
Tavshedspligt – pas på Jer selv
Erklæring om tavshedspligt
Navn: Adresse: Postnr. og by: E-mail: Tlf.:
Erklærer herved i forbindelse med mit arbejde for : xxxxx
- at jeg til enhver tid vil iagttage fuld tavshed med hensyn til de
oplysninger om enkeltpersoners helbredsmæssige, personlige og
økonomiske forhold, som jeg bliver bekendt med her igennem mit
arbejde.
- at jeg er forpligtet til at behandle alt udleveret materiale fortroligt, samt,
ved afsluttet arbejde, straks at tilbagelevere alt materiale.
- at min tavshedspligt ikke ophører når jeg ikke længere arbejder i
virksomheden.
- at jeg er gjort bekendt med at tavshedspligten er omfattet af
Forvaltningslovens § 27 og § 28 og Straffelovens § 152 og §§ 152c152f.
Jeg har modtaget kopi af denne erklæring. Dato: Underskrift:
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VETERANSTØTTEN
BØRNEATTEST - pas på Jer selv
Bestil en børneattest på vegne af en virksomhed, en myndighed eller en
forening. Det kan være for medarbejdere og frivillige, der har med børn
og unge at gøre.
Bestil børneattest - Sådan bestiller du
Log ind med din medarbejdersignatur (NemID Erhverv)
Angiv årsag til bestilling af attesten
Vælg, om der skal bestilles en attest på en eller flere personer
Angiv person(er), attesten bestilles på (navn og personnummer)
Angiv kontaktoplysninger og evt. rekvirent
Gennemse bestillingen
Underskriv med din medarbejdersignatur (NemID Erhverv)
Bestillingen sendes til politiet -Udskriv evt. kvittering
Der sendes anmodning om samtykke til den/de angivne person(er)
Attesten bliver sendt til myndighedens digitale postkasse
Kriminalregisteret udsteder ikke en attest, før personen har givet
samtykke.
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Spørgsmål?
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