VETERANSTØTTEN
Årsmøde
27. – 29. September 2019
Flyvestation Karup
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Program for Årsmødet
Formandens Indlæg
Næstformandens indlæg

Deltagere:
•

Formandsgruppen (-) deltog i møde den 27. september, hvor morgendagens program blev gennemgået og opgaver til udvalgene blev forelagt. 41 var tilmeldt årsmødet og 37 deltog

Formandsgruppen (-) møde den 27. september
•

Formanden og Næstformanden skal mødes med VETC den 08. Oktober, hvor
status på regnskabet for 2019, vil blive gennemgået og hvor budgettet for 2020
skal præsenteres.

Årsmødet den 28. september
•
•

Besøg ved Helikopter Wing, arrangeret af Steen Fynbo Hansen, hvor ca. 12 deltog.
Briefing fra fungerende CH/VETC, kommandørkaptajn Jannik Andersen. Hilsen
fra afgående CH/VETC til Veteranstøtten og tak for godt samarbejde. Ros til Veteranstøtten for indsatsen i det forløbne år. VETC opgaver gennemgået. Har
igennem det forløbne år gennemført 945 visitationer, 8.000 psykologsamtaler,
besvaret 14.200 henvendelser til socialrådgivere, haft 2.300 telefonsamtaler og
har 134 veteraner i rehabiliteringsforløb (det tidligere kamppausekompagni).
VETC har 135 ansatte. 1 ud af 10 udsendte veteraner får PTSD. Der har været
38.370 veteraner udsendt siden 1992 og siden 1948 har over 60.000 veteraner
været udsendt.
VISO har afdækket at 96 mandlige og 4 kvindelige veteraner er hjemløse, heraf
er 50 på forsorgshjem, hvilket er en generel stigning siden sidste måling. Det vurderes at under 10 veteraner lever i skove og på andres sofaer.
Formand: Niels Hartvig Andersen. Heksehøjen 19, 4700 Næstved. Tlf. 61311098: formand@veteranstotten.dk
Veteranstøtten CVR-nr. 29 28 79 10. www.veteranstotten.dk en del af Danmarks Veteraner.
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VETC yder behandling og støtte, laver forskning og forebyggelse og giver anerkendelse.
Ny FM prioriterer veteransagen og der vil fremover blive øget fokus på PTSD
ramte veteraner og især vil pårørende og børn blive opprioriteret.
Der vil blive oprettet en Pårørendeenhed ved VETC.
Evaluering af Veteranområdet er iværksat og skal afsluttes medio 2020. Danmarks Veteraner og Veteranstøtten vil blive indkaldt til en møderække, når Forsvarsministeriet er klar til dette. VETC satser på et inkluderende samarbejde.
Man ønsker fra politisk side at gøre mere for veteransagen.
Fonden for Veteranhjemmene, KFUM, Familienetværket og Veteranstøtten får
årligt 18,3 mio. kr. (VS får 2.6 mio. af dette beløb)
Øget krav fra FIR på økonomistyring er afspejlet i udkast til nye retningslinjer for
Veteranstøtten.
Ros til VS for at gennemføre veterancafé samlinger.
VETC ønsker en fortsat åben dialog med VS og ser gerne at Pårørende støtten
opprioriteres.
Briefing fra pensioneret oberst Lars Møller. Holdt et langt foredrag om de fysiologiske konsekvenser om at være i kamp. PTSD er som overvægt og er ikke nødvendigvis farligt. Kun veteraner, der har været udsendt på missioner af FMN skal
være omfattet af veteranbegrebet – ellers bliver det kraftigt udvandet. Kommunerne skal inddrages og have midler til at gennemføre en indsats overfor veteranerne, ellers giver det ingen mening
Formanden gennemgik sin status, der tog udgangspunkt i Årsberetningen fra
2018, der blev udleveret til alle. Alle blev takket for deres indsats i det forløbne år
og en særlig tak blev givet til formanden for Aktivitetsudvalget, Jan Flemming
Hansen. Formanden beklagede at han fejlagtigt havde givet Jan Flemming æren
for Bosnien turen. Vil blive korrigeret så Svend Aage Olsen rettelig får æren.
Alle udvalg arbejdede herefter med aktiviteter for resten af året samt budget for
2020. Endvidere blev udvalgene bedt om at tage stilling til følgende:
(1) 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 frivillige i udvalgene kan modtage den høje ydelse
efter de første kørte 3.000 KM. Er frivilligt. Den enkelte har ansvaret for at holde
styr på regnskabet. Skal indregnes i budgettet.
(2) Forretningsudvalget foreslår fremover en egenbetaling på 1.000 kr. per deltager i missionsturene og ingen dækning af transportomkostninger. I anmodes om
at drøfte dette.
(3) VS bliver snart indkaldt til møde hos FM. Giv minimum tre områder fra hvert
udvalg, som skal forelægges FM til dette møde.
(4) 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?
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•
•

(5) 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.

Årsmødet den 29. September
•
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Formanden for FN-Museet gav et indlæg og meddelte at besøgstallet nu lå ca.
på 17.000 om året. WEB salget er steget. Deltager i ca. 40 arrangementer over
hele landet, hvilket giver god indtjening. Opfordrede alle til at blive støttemedlem.
Museet har ca. 6,25 frivillige årsværk til at drive museet. Der søges efter en ny
formand for Museet i 2021.
Webmasteren gav et indlæg og meddelte at han månedligt opgør statistik over
besøgende på hjemmesiden, som er steget siden 2018. Alle arrangementer i regi
af Veteranstøtten skal lægges på vor hjemmeside, ligesom tilmelding skal ske på
hjemmesiden. Husk at afrapportere aktiviteter i form af artikler til hjemmesiden og
til ”Baretten”. Regler for overholdelse af persondataloven blev gennemgået og
der blev lavet reklame for en ny veteranhjemmeside: Veteranportal.dk, hvor især
veterancafeer blev opfordret til at give input.
Kassereren og leder Camp Frøslev gav et indlæg. Beløb på afregningssedler
skal ikke rundes op eller ned. Det sørger kassereren automatisk for. Hent altid
den sidst opdaterede afregningsseddel på hjemmesiden. Afregn senest 14 dage
efter aktiviteten er afholdt. Ingen foto af afregningssedler må fremsendes. H16
har indtil videre haft 469 overnatninger. H 15 er afhændet, hvorved der spares
over 125.000 kr. om året.
Næstformanden gav sit indlæg (vedlagt)
Idrætsudvalget gav sit indlæg og meddelte at ca. 90 % af alle planlagte aktiviteter i 2018 var blevet gennemført. I 2020 vil man foreslå et faldskærmsevent, en
paddletennisturning samt en samling, incl pårørende af deltagere i VETCAMP
2015 – 19 i Camp Frøslev. Man arbejder stadig videre med at få lov til at deltage
i DHL stafetten på lige vilkår med forsvarets enheder. Idrætsudvalget var enig
forslag om kørselsgodtgørelse, egenbetaling og honorar. FM bør give mulighed
for kørsel i Forsvarets køretøjer, ID-kort til VS medlemmer, etablering af veteranhjem, mere psykisk støtte samt bakke op om vor deltagelse i DHL stafetten. Udvalget kunne ikke anbefale forslaget vedr. Camp Frøslev.
Informations- og uddannelsesudvalget gav sit indlæg og meddelte at man var 35
medlemmer i det samlede udvalg. Man foreslog et uændret budget for 2020 og
fastslog at man ikke fremover vil invitere pårørende til forårs- og efterårsseminaret. Man var enige i forslaget om kørselsgodtgørelse, egenbetaling (- transportomkostninger) og honorar. Udvalget kunne ikke anbefale forslaget vedrørende
Camp Frøslev, men foreslog evt. en nedsættelse af en projektgruppe. FM skulle
tage stilling til at anvende DV, incl. VS som en paraplyorganisation for frivillige,
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etablering af et veteranhjem a la det norske Bæria og give flere penge til VS. Udvalget anbefalede at man i 2020 gennemførte en Cypern missionstur for at anerkende indsatsen på Cypern inden det blev for sent.
Telefonudvalget gav sit indlæg og oplyste at man havde 16 frivillige til døgntelefonen og yderligere godt kunne bruge 4 mere. Udvalgets medlemmer arbejder
rigtig godt sammen og gennemfører ca. 200 samtaler om året. Hjælper ofte Kommuner og politiet. Er gode til at lytte og tale veteraner og pårørende ned og
hjælpe dem videre. Der vil i mange år fremover stadig være brug for telefonlinjen.
Afslog at bruge chat, idet dette ville resultere i retslige problemstillinger. Udvalget
var enig i forslaget om kørselsgodtgørelse, og honorar og kunne under ingen omstændigheder anbefale egenbetaling. Forslaget vedr. camp Frøslev var en rigtig
dårlig ide. Udvalget foreslog af FM tog stilling til fredning af krigergrave samt
overtog ansvaret for disse grave, særlige foranstaltninger for pårørende og børn
inden udsendelse samt etablering af en landsdækkende udrykketjeneste under
VETC.
Socialudvalget og pårørendestøtten gav sit indlæg og oplyste at det havde været
et spændende og udbytterigt år med store oplevelser. Man var nu 11 frivillige i
socialudvalget og 6 frivillige i pårørendestøtten i Nordjylland. Der er en god stemning og dialog i de to grupper og man har nu to yderligere der er RITS uddannede. Udvalget har med stort udbytte deltaget i KTO seminar. Udvalget satser
på nærvær og har deltaget i begravelser, får mange telefonopkald, hvor der med
succes er henvist til Soldaterlegatet. Udvalget har med stor succes gennemført
sociale arrangementer med 183 veteraner og pårørende samt børn i LaLandia i
Billund, 91 i LaLandia i Rødby, 21 ved middelaldercentret i Nykøbing Falster og
197 i Lego House i Billund. Over 700 unge veteraner og pårørende havde man
haft kontakt med ved disse 5 arrangementer. Man ønskede støtte fra øvrige udvalg, når disse arrangementer blev gennemført. Pårørendestøtten i Nordjylland
har også haft god succes med arrangementer og vil i 2020 tage kontakt til pårørendegrupper, der er etableret uden for VS. Udvalget vil i 2020 anmode om
300.000 mere end de hidtil tildelte 125.000 kr. Udvalget var enige i forslaget om
kørselsgodtgørelse, egenbetaling og honorar og mente Kassereren skulle have
10.000 mere end øvrige nøglepersoner. Forslaget om Camp Frøslev blev blankt
afvist som en rigtig dårlig ide. FM skulle tage stilling til flere midler til Pårørende
og børn, økonomisk støtte til et aktivitetscenter for veteraner, pårørende og børn,
etablering af DV og VS som en paraplyorganisation
Aktivitetsudvalget gav sit indlæg og oplyste at man med succes havde gennemført den nye Kosovotur samt øvrige ture til Bosnien og Norge. Den nye GRP tur i
Frøslev havde også været en succes. Udvalget foreslog at man i 2020 gennemførte en Cyperntur og udsatte Kroatien turen til 2021. Kosovoturen vil blive gennemført i 2020 i september. Udvalget leder efter en ny udvalgsformand, idet
Næstformanden indtil udgangen af december varetager hvervet. Udvalget var
enig i forslagene vedr. kørsel, egenbetaling og honorar. Udvalget foreslog at en
projektgruppe skulle afdække fordele og ulemper vedr. Camp Frøslev forslaget
og at man evt. kunne gennemføre et pilotprojekt i Juli 2020. FM skulle tage stilling til mulighed for at anvende forsvarets køretøjer, ingen modregning af ydelser
i veteraners pension, vedtagelse af en veteranlov samt etablering af en veteranfacilitet i lighed med Bæria i Norge. Udvalget foreslog at Idrætsudvalget skulle
søge om midler til at gennemføre en familiecykeltur på Lolland og Falster i 2020

•

Forretningsudvalget havde endelig fået en ny sekretær efter tre års vakance og
endvidere var regnskabsfører I.G. Nielsen grundet udsendelse efter ca. et år i
stillingen blevet skiftet ud med Jens Martinussen. Budgettet fra 2019 blev foreslået videreført.

Vingaver blev uddelt til Helikopter Wing, Kommandørkaptajn Jannik Andersen, Lars
Møller, Ole Stokholm og Steen Fynbo Hansen.
Formandsgruppen (+) mødtes efterfølgende for at evaluere årsmødet og der blev udtrykt tilfredshed med arrangementet. Næste års formandsmøde afholdes på FSN Karup
i samme periode. Planerne om at flytte årsmødet til maj skrinlægges.
Rest budgettet for 2019 blev gennemgået og forslag til budget 2020 (Grov budgettet)
blev drøftet og vil efterfølgende blive sendt ud med henblik på godkendelse, hvorefter
det skal nedbrydes i aktiviteter.
På given foranledning drøftes en evt. Cyperntur til fordel for en Kroatientur med VETC
den 08. oktober.

Således opfattet
Per Lorenz Hinrichsen
Næstformand i Veteranstøtten, fungerende sekretær.
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