24. september 2019

Næstformandens indlæg på VS Årsmøde 2019
Samarbejde

•

•
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•

Veteranskytterne
o Warrior Week i USA 28. Maj -06. juni. VS var tildelt 6 pladser. Fortsat en stor
oplevelse. Relation til USO og EOD Warrior Foundation og A Hero etableret.
o Denmark Challenge 2019, et internationalt cykelløb blev afløst på grund af
manglende økonomiske midler, idet dog KrogagerFonden tilbød 50.000 kr.
o Warrior Week i Danmark 19. – 24. august. VS var kun tildelt få pladser og
deltog i besøg ved JGK og FRK, samt Gallamiddag på restaurant Børsen og
reception ved den amerikanske ambassadørs privatbolig.
o Samarbejdet fortsætter til gavn for begge organisationer.

•

Engage
o VS deltog i ”Møllers bar” og havde materialer i eget telt sammen med FNmuseet og Kvindelige veteraner.
o Er kommet for at blive, idet Danmarks Veteraner i højere grad skal
involveres.
o Selvom det er blevet bedre, så er der på mange områder muligheder for
forbedringer i samarbejdet, herunder profilering af VS og DV.
o Gennemføres i 2020 både i Skive i maj og på Refshaleøen i august.

Dansk Folkehjælp
o VS havde møde med Dansk Folkehjælp i januar, hvor vi mente, at vi fik en
tilkendegivelse på støtte til en idrætslejr for veteraner og pårørende i Vejen.
Desværre udeblev denne støtte på grund af fejl fra Dansk Folkehjælp.
Arrangementet bliver dog gennemført ved om disponeringer i VS eget
budget.
o VS sørger for at etablere et nyt møde med Dansk Folkehjælp i januar 2020
med henblik på at få sikkerhed for evt. støtte til VS arrangementer.
o
Velkommen Hjem
o VS deltager i netværksmøder med Velkommen Hjem, Øst for Storebælt.
o Bestyrelsen for Velkommen Hjem er fortsat tilbudt at arrangere et
bestyrelsesmøde i Frøslevlejren, hvor de også vil blive tilbudt et
supermedlemsskab for FN-museet.
o INFO-udvalget tilbyder stadig materiale fra Velkommen Hjem ved hjemkomst
orienteringer.

•

CABI

•

Udsendt af Danmark
o VS har hjulpet til med udstillinger i Vordingborg og på Frederiksberg.
o Og givet økonomisk støtte til transport og indkvartering som
Traditionsbærende forening.

•

Veteranfora
o VS repræsenteret ved møder i Nordjylland, Storstrømmen og Sønderjylland

•

SSOP

•

VeteranCafeer
o VS afholdt 21. – 22. september et koordinationsmøde for VeteranCafeer øst
for Storebælt på Vordingborg Kaserne.
o Der gennemføres et tilsvarende møde i CAMP Frøslev senere på året.

•

Nordisk Samarbejde
o Møde afholdt i Karlskrona den 17.- 18. august mellem VS fra DNK, SVE,
NOR og FIN. Det blev besluttet, at afholde en Konference for yngre
veteraner (5 M/K under 40 år fra hvert land) i AUG 2020 I NOR. Emne:
Hvordan tiltrækker vi yngre veteraner til vores arbejde? Planlægningsmøde
afholdes i FIN 09 DEC 2019.

•

DIF Soldaterprojekt
o Idrætsudvalget har en samarbejdsaftale med DIF Soldaterprojekt og vi har
møde den 03. Oktober om at indgå et samarbejde om et internationalt
veterancykelløb forud for prologen til Tour de France i Danmark 2021.

•

Blue Thin Line
Politiets Veteranstøtte, som ønsker at drage erfaringer fra vores telefonlinje og vort
socialudvalg.

•

Veteraner/Folkeskole/Førstehjælp
o Indtil videre sat på Standby.

•

Projekt Grønland II.
o VS har støttet dette projekt også i 2019 og modtaget diplom som tak for
støtten om invitation til støttekoncert.
o Bliver formentlig også gennemført i 2020.
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o VS og DV er repræsenteret Øst og Vest for Storebælt i to arbejdsgrupper.

o VS deltog i velgørenhedsarrangement på Kastellet i Maj samt støttede og
skaffede deltagere til en sommerlejr i England.

•

Soldaterlegatet.
VS samarbejder fortsat med Soldaterlegatet, specielt om erstatningssager og
Aktstykke 425 og 426.

•

Fonden Danske Veteranhjem.
o VS samarbejder med Fonden Danske Veteranhjem, som p.t. er koordinator
for Frivilligt Veteranforum.

•

Forsvarets Veteranforum.
o VS deltager sammen med DV i det årlige Veteranforum ved VETC med
efterfølgende Gudstjeneste i Ringsted Kirke og reception på Ringsted
Kaserne.

•

Veteranalliancen.
o VS samarbejder med Veteranalliancen, hvor vi kan.

•

KFUM’s Soldatermission.
o VS samarbejder med KFUM’s Soldatermission, hvor vi kan.

•

Veterancenteret.
o VS samarbejder med VETC på bedste vis og deltager i tre
Styregruppemøder og tre forudgående Økonomimøder. Der arbejdes i
øjeblikket på nye bestemmelser for VS, bedre koordinering af Uddannelser,
kordineret kommunikation på de sociale medier og anerkendelse m.m.

•

VS samarbejder generelt med alle, der vil samme mål som os -> støtte veteraner og
pårørende.

Orientering fra øvrige udvalg samt nye tiltag
Vil blive givet i morgen under respektive udvalgs præsentationer, idet det dog her bør
nævnes at udvalgsformand for Aktivitetsudvalget Jan Flemming Hansen desværre har
stoppet sit virke som formand ved udgangen af august. Han har meddelt, at han vil være
behjælpelig med at hjælpe en ny udvalgsformand på plads. Jeg varetager indtil videre
formandsposten indtil udgangen af DEC. Vi takker JF for et rigtig godt og uegennyttigt
stykke arbejde gennem fem år, hvor han har gjort et kæmpe stykke arbejde for vores
veteraner og for at være redaktør af VS Facebook-side.
Desuden er vores regnskabsfører SSG I.G. Nielsen afgået ved udgangen af september,
idet han skal udsendes. Det er lykkedes at få Jens Martinussen, der også er
regnskabsfører for Danmarks Veteraner til at overtage denne vigtige post. Det er lykkedes,
at få sekretærposten besat med Per Ourø, der desværre ikke kunne være til stede i dag.
Vi byder Per og Jens hjertelig velkommen.
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Vores væsentligste aktiviteter i form af missionsture til Bosnien og Kosovo, ture til Norge,
VETCAMP, Vandretur i Skotland, Bushcraft-ture, gensynstræf og Socialudvalgets
succesfulde arrangementer i Legoland, Lalandia i Billund og Rødby samt
Middelalderlandsbyen i Nykøbing Sjælland er blevet gennemført. Øvrige aktiviteter er
ligeledes blevet gennemført, som planlagt.
Vi vil anbefale, at Kosovoturen fremover gennemføres hvert år og der efterfølgende
springes buk mellem Kroatienturen og turen til Bosnien

Øvrigt
I relation til den i 2017 vedtagne Mission, Vision og Strategi, så er denne bragt til
virkeliggørelse i relation til det konstruktive samarbejde med øvrige veteranaktører.
Der er sket en erkendelse af, at udførelse af de vedtagne strategier, kræver et tættere
samarbejde med Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse samt ikke mindst ansættelse af
et sekretariat, der kan løfte udmøntningen af de vedtagne strategier. I en mellemfaldende
periode kunne man betale for særlige tunge og vigtige poster, såsom Kasserer og
Regnskabsfører.

Oplæg til udvalgsarbejde
•

•
•
•

•
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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 udvalgsmedlemmer kan modtage den høje
ydelse efter de første kørte 3.000 KM. Er frivilligt og man 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.
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

•
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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.

