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Summarisk referat 

 
 
 

Deltagere: Niels Hartvig Andersen (NHA), Per Lorenz Hinrichsen (PLH), Per Ourø 
(PO), Finn Pauli Nielsen (FPN), Preben Korreborg (PK), Helle Soltau (HS), Per Amnitz-
bøl Rasmussen (PAR), Ole Stokholm Pedersen (OSP), Jens Martinussen (JM), Niels 
Overgaard Blok (NOB) og Steen Møller Petersen (SMP)   
 
Afbud fra: Niels Bannergaard (NBA) og Jan Henrik Tiede (JHT) 

 
 

1. Godkendelse af referat fra august 2019 vedr. Formandsmøde den 28. august  
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) 

 
Formanden bød velkommen og kunne præsentere 2 nye medlemmer af Formandsgrup-
pen i VS, som er Steen Møller Petersen, der afløser Preben Korreborg i Informationsud-
valget og ny bogholder Jens Martinussen, der afløser Ib. G. Nielsen. 
Formanden kunne oplyse, at det går godt, og der er medvind på cykelstierne og Enid 
Ingemanns Fond vil støtte VS med kr. 250.000,00 i 2020. 
Formanden oplyste, at ny chef for Veterancenteret er Oberst Søren Andersen, som til-
træder stillingen 3. februar 2020. 
Ny bestemmelse for VS (Retningslinjer for Veteranstøtten), der er godkendt af Veteran-
centeret. Bestemmelsen erstatter vores gamle statutter og skulle give lidt mere frihed til 
vores arbejde i VS, men med en stramning af økonomien. 
 
Formanden har deltaget i følgende arrangementer/møder: 
3. oktober DV Bornholm 50 års jubilæum 
8. oktober ØKO-møde med VS og ØKO-møde med Veterancenteret  
22. oktober Veterancenterets Styringsgruppemøde 
23. oktober møde med SSOP 
24. oktober Faneindvielse ved TGR og FN-dag i Næstved  
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25 – 28. oktober WVF EURO- møde i Berlin 
30. oktober Frivilligt Veteranforum 
4 – 6. november Norsk Veterankonference 
11. november VS ØKO-møde 
15. november Folk & Sikkerhedskonference om Arktis 
16. november SSOP Støttekoncert i Holmens Kirke 
18. november Komitémøde om åbning af Monumentet 29. maj 2020. 
 
 

 
Indlæg fra næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH) 
 

Ansøgninger til 2. mio. kr. puljen 
 

Cykeltur til Normandiet: kr.   40.000             
Engagekoncerter:                                    kr.   20.000                                                                       
Familiecykeltur:                                       kr.   60.000  
Livsstilsændringskursus:                            kr.   60.000  
Nordic MC Tour:                                       kr.   40.000  
Nordisk rekrutteringskonference:         kr.   35.000  
VETCAMP samling:                                 kr. 100.000  
Veterancafesamlinger:                              kr.   60.000  
Veterantræf i Halmstad:                            kr.   55.000                                                              
I alt midler for                                           kr. 470.000 kr. 
 
Samarbejde med veteranaktører siden sidst i 2019: 
20. september: Afskedsreception med CH/VETC 
27. – 29. september: Formandsmøde og Årsmøde for Veteranstøtten 
03. oktober: Møde med DIF Soldaterprojekt 
08. oktober: Økonomimøde ved VETC 
09. oktober: 9/11 Reception ved den amerikanske ambassadørs bolig 
22. oktober: Styregruppemøde ved VETC 
30. oktober: Møde i Frivilligt Veteranforum 
04.-06. November: Norsk Veterankonference 
15. november: Sikkerhedspolitisk seminar ved Folk og Sikkerhed 
16. november: SSOP Koncert. 

 
 
 
Indlæg fra Bogholder Jens Martinussen (JM) og Kasserer ved Ole Stokholm 
Pedersen (OSP) 

 
Orientering fra Bogholderen 
Kassen er næsten tom.  
Husk, at aflevere jeres afregning umiddelbart efter, at aktiviteter/møder er afsluttet. 
Husk også, at holde styr på boner og bilag, at de bliver vedlagt afregningsblanketten. 
Der har desværre været en del, som har anvendt tro og love-erklæring i f. m., at de har 
mistet boner og bilag. Det kan anvendes i nødstilfælde, men hold nu styr på de boner 
og bilag, så det er de originale boner og bilag, der bliver vedlagt afregningen.  
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Husk også, at skrive hele km på jeres afregning. 
Husk også, at bruge den rigtige afregningsblanket, som ligger på Veteranstøttens hjem-
meside under administration. 
Link til VS hjemmeside:  https://veteranstøtten.dk/ 
 
Regnskabs-/bogføringssystem 
JM spurte ind til, om man kan anvende et andet regnskabssystem end Business On-
line?  
OPS forklarede følgende om forskellen på Netbank og Business Online: 
Netbank er nem og let, men kan ikke så meget. Business Online kan mere, og vi kan 
selv åbne og lukke for adgang til personer som administrator. Kassereren fastholder de 
2 systemer indtil videre. 

 
Orientering fra Kassereren 
Husk, at udfylde jeres afregningsblanketter tydeligt især kontonummer, så vi undgår for-
sinkelser med udbetalinger. Gerne scanninger, men ikke foto af afregninger. Afregnin-
ger fremsendes snarest efter aktiviteten er gennemført. Husk, at hente den sidste nye 
opdaterede afregningsformular.  
Forslag til ny udformning af afregningsformular arbejdes der på. OSP tager kontakt til 
Webmaster. 

 
 
 
Indlæg fra Idrætsudvalget ved Finn Pauli Nielsen (FPN) 

   
Status på gennemførte aktiviteter og orientering fra IDRUDV 
IDRUDV har optaget 3 nye medlemmer i IDRUDV. Det er Susan Bjergbæk Olsen, 
Varde, Christian Schøler Jacobsen, Slagelse og Bo Holm Petersen, Præstø.   
 
Status for IDRUDV Aktivitetsplan for 2019  
Følgende aktiviteter er gennemført med et fint resultat for deltagerne som sædvanligt. 
Livsstilskursus, men med alt for mange afbud (5 af 14). IDRUDV har søgt VETC om 
midler til et nyt kursus næste år. 
Familietræningslejr med ca. 70 deltagere.  VS har inddækket den manglende støtte fra 
Dansk Folkeferie på ca. 100.000 kr. for ikke at aflyse aktiviteten. 

   
Øvrig planlægning pågår for de øvrige aktiviteter, idet:  
Cykelturen på Bornholm kunne ikke gennemføres med KN (pens) Knud. H. Eriksen, BV, 
da hans akillesseneoperation er mislykkes og skal gøres om. Muligvis skal der findes en 
ny leder.   
Skydning måtte aflyses pga. for få tilmeldte.  
VETCAMP 2019:  
Pågår planmæssigt, dog med 4 udskiftninger af udvalgte VET.  
Den fælles familiejulecamp med DIF S pågår med forventeligt 220 deltagere. IDRUDV 
deltager med 3-4 HJ. 

 
 
 

https://veteranstøtten.dk/


 

4 

 

 
Øvrige forhold.  
Økonomi 
For 2019 forventer IDRUDV et merforbrug på ca. 100.000 kr. henset til, at VS som led i 
samarbejdsaftalen med DIF S deler omkostningerne til julecampen ligeligt, svarende til 
op til 100.000 kr. Beløbet søges begrænset mest muligt. 

 
Ny VS T-shirt.  
Der er anskaffet yderligere 100 stk. VS T-shirts i år jf. FMD-mødet ifm. Årsmødet. Yder-
ligere anskaffelse afventer behovet og økonomien i 2020. 

 
 
 

Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Per Lorenz Hinrichsen (PLH) 
 

Alle aktiviteter for 2019 er gennemført med succes. Der er kun ca. 10.000 kr. tilbage af 
Fondens penge, som holdes i reserve til at dække VS egne omkostninger i årets sidste 
måned, grundet den anstrengte økonomiske situation. Flere ansøgninger om tilskud til 
julearrangementer mv. afvises således. 

 
Der arbejdes videre med at finde den rette formand til Aktivitetsudvalget og ansvarlig 
turleder til Kroatien turen. 
Næstformanden kunne oplyse, at 7 personer indtil videre havde søgt stillingen som for-
mand for Aktivitetsudvalget, og at 5 personer havde søgt stillingen som turleder på tu-
ren til Kroatien. 

 
 

 
Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB) 

 
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. 

 
 
 
Informationsudvalget ved Preben Korreborg (PK)  
 

Siden sidst den 28. august 2019: 
27. aug. - 05. sep. Gennem Ild og vand Frederiksberg Rådhus. Ca. 300 børn og unge 
fra Frederiksbergs skoler 7. til 9. klasse så udstilling sammen med en engageret borg-
mester Simon Aggesen i spidsen. 
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Veterancafeernes netværkssamlinger Øst den 13.-14. sep. Med 18. deltagere fra 8-9 
forskellige caféer. 

 
Efterårsseminaret med 23 deltagere med flere forskellige baggrunde. Veteranstøtten, 
DV, Frivilligcentre, NVIO, Veterankoordinatorer. 

 
Veterancafeernes netværkssamlinger Vest 9.-10. nov. med 26 (inkl. 2 fra VECT) delta-
gere fra 12 forskellige caféer. 
Spillet Gennem Ild & Vand til alle caféer, der deltager i vores samlinger. 
Vi har søgt 2 mio. puljen om 60.000 kr. så vi kan gentage succesen. Udvide deltager-
kredsen og styrke de eksisterende netværk.  

 
7. nov. Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA), Dan og PK og ca. 120 andre deltog i 
Temaet: ”Når det frivillige sociale arbejde går over grænsen”. Fokus på de frivilliges ud-
vikling og trivsel.  
Vi deltog i nedenstående to seminarer: 
Det psykosociale arbejdsmiljø blandt frivillige. 
Motivation som ledelsesredskab i frivilligt socialt arbejde. 

 
 
 
Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS) 

 
Status og orientering fra Socialudvalget/Pårørendestøtten 
Udvalget består af 17 medlemmer, 5 personer i Pårørendestøtten og 12 personer i So-
cialudvalget. 
Aktivitet i Fårup Sommerland, hvor der deltog 228 voksne /børn i alt, kun en familie 
mødte ikke op. 
Opstart at Pårørendegruppe i Holstebro, Maj deltog i mødet med informationer og orien-
tering om Pårørendestøtten. 
Der sker et generationsskifte i Pårørendeudvalget i Aalborg. 
Socialudvalget har haft 770 personer med til aktiviteter i 2019. Hvis udvalget også tager 
2018 med, har 957 personer deltaget i aktiviteter, som udvalget har stået for. 
Pårørendeudvalget har ikke lavet tælling, men det vil blive gjort 2020. 
 

 
 

Indlæg fra Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen (OSP) 
 
Status og orientering om Camp Frøslev  
Hovedrengøring udskydes til forår 2020. Efterårsrengøring klares af daglig leder i 2019. 
Hermed en besparelse på ca. kr. 6.000,00 i indeværende år. Forbrug af timer til dato 19 
ADM timer, 265 aktive timer for daglig ledelse i Camp Frøslev, 19 timer til hjælper. Be-
lægning i Camp Frøslev til dato 378 personer og 609 overnatninger til dato. 
 
Status på antal deltagere der har deltaget i Socialudvalgets aktiviteter i 2018/2019 
Berørte personer til dato samt kontakter i Socialudvalget i forbindelse med aktiviteter 
(b.la. Fårup Sommerland, Lalandia Billund/Rødby og Middelaldercenteret Nykøbing F) 
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2018-2019 til dato 957 personer. Statistik kan laves med opgørelse over veteraner, ko-
ner kærester/samlevere samt børn fordelt på aldersgrupper. Voksne, kvinder, børn 18 
år, 12 år. 3-12 år og 0-3 år. For synliggørelse af hvem Socialudvalget rammer med 
disse aktiviteter. 

 
 
 
                          

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) 
 
Formanden deltager i FM- inspirationsmøde den 25. november 2019 sammen med 
yderligere 15 personer fra DV og VS.   
 
Husk, også at bruge Veteranportalen, hvor I kan lægge jeres aktiviteter ind. 
 
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. Formanden kan oplyse, at der 
mangler ganske få donationer (ca. 20), for at disse bliver fradragsberettigede, så spred 
budskabet.   
 
 
 

Indlæg fra Næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH) 
 

Kommende samarbejde med veteranaktører i 2019: 
25. november: Forsvarsministerens møde i Middelfart 
06. december: Julegudstjeneste ved VETC 
09. december: Møde om Veteranrekrutteringskonference i Helsinki. 
 
Drøftelse om egenbetaling til missionsture i 2020 
På baggrund af input fra Niels Bannergaard og Per Amnitzbøl afholdtes en drøftelse om 
egenbetaling til de to missionsture næste år. Forretningsudvalget fastholder, at der skal 
gennemføres egenbetaling/gebyr, men vil inden dette iværksættes få en jurist til gen-
nemlæse og rette et udkast igennem, som Forretningsudvalget laver. 

 
Afrapportering vedrørende midler fra 2 mio. puljen 
Veteranstøtten er af VETC pålagt at aflevere afrapportering af de projekter, som vi har 
fået tildelt midler til fra 2. mio. kr. puljen. Idrætsudvalget har afleveret deres rapport, me-
dens øvrige projekter mangler. Næstformanden vil snarest udsende opgaveanvisning 
for øvrige projekter. 

 
Udkast til udligning af beløb mellem udvalgene i Veteranstøtten ultimo 2019 
Næstformanden fremlagde udkast til udligning af beløb mellem udvalgene (se vedhæf-
tede fil), som blev drøftet på Formandsmødet. Regnskabsføreren havde en opdateret 
rettelse hertil, som vil blive udsendt. Næsten alle udvalg tog udligningen til efterretning.  
Der fandt en lang og stor diskussion sted med formanden for Fritidsudvalget, men det 
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lykkedes at nå til enighed om præmisserne for at justere budgettet i løbet af året. Samti-
dig blev der opnået forståelse for, at nogle udvalg har behov for at bestille lokaler og fa-
ciliteter året før, idet det ellers ikke vil lykkes at få plads til de pågældende planlagte ak-
tiviteter. Regnskabsføreren og kassereren drøfter efterfølgende, hvordan denne opgave 
kan løses. 
 
Årsberetning 2019 
Næstformanden vil kort efter nytår udsende retningslinjer for udfærdigelse af VS Årsbe-
retning 2019, som vil have samme skabelon som i 2018. 
 
Følgende datoer afholdes der formandsmøde i Veteranstøtten i Slagelse fra 1400 - 
1900 i 2020: 
 

• 27. februar 2020 
• 14. maj 2020 
• 20. august 2020 DV HB-møde i VOR 20 – 21 AUG? 
• 26. november 2020. 

 
Årsmøde afholdes i 2020 på FSN Karup: 
 

• 26 - 27 september 2020, idet formandsgruppen (+) mødes den 25. september 
kl. 18.00. 

 
 
 
Indlæg fra bogholder ved Jens Martinussen (JM), kasserer Ole Stokholm 
Pedersen (OSP) 

 
 
Samarbejde 
Bogholder og kasserer har et fantastisk samarbejde, super godt. Tak for det fantastiske 
samarbejde hele vejen rundt med jer alle. 
Bogholderen oplyste, at man kan kontakte JM, hvis man har et behov for status på ud-
valgets forbrug af midler (kontokort), om udgifterne er konteret rigtigt. 
Hvis der skal fortages en omkontering, skal udvalget skrive en mail til JM, hvilken konto 
det skal konteres på. Vigtigt, at I skriver det rigtige kontonr. i mailen, som det skal konte-
res på. Hvis I har spørgsmål til ovenstående, bedes I kontakte JM.  
 
 

 
Indlæg fra Idrætsudvalget ved Finn Pauli Nielsen (FPN) 

 
Status for IDRUDV Aktivitetsplan for 2019  
IDRUDV Aktivitetsplan for 2020 er klar i sit endelige udkast, som skal godkendes på 
IDRUDV møde 01. - 02. FEB 2020. Planen lægges ud på VS HS og Veteranportalen 
snarest. 

 
 
Nye planlagte aktiviteter 
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VETCAMP - samling for hold 2015 - 2019 mhp. effektmåling af aktiviteten. IDRUDV har 
søgt VETC om 100.000 kr. til dækning af udgifterne. KrogagerFonden vil forventeligt 
støtte aktiviteten økonomisk, såfremt VETC ikke gør.   
VS faldskærmsevent med Klavs Niebuhr og faldskærmslandsholdet.  
VS paddletennis - event.  
 
Øvrige forhold 
Anskaffelse af cykeltøj. 
En mulig anskaffelse af VS cykeltøj afventer de generelle økonomiske muligheder.   

 
Samarbejde med DIF S.  
Samarbejdsaftalen bør genforhandles set i lyset af yderligere tildeling af midler fra For-
svaret fremover samt VS økonomi. 

 
Økonomi 
For 2020 er der budgetteret med 345.000 kr. - en overbudgettering på 45.000 kr.  
Endvidere skal der tilføres yderligere ca. 300.000 kr. fra samarbejdspartnere/VETC, 
hvis planen skal kunne gennemføres i sin helhed.  
KrogagerFonden støtter igen VETCAMP med 250.000 kr.    

 
 
 

Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Per Lorenz Hinrichsen (PLH) 
 

I 2020 planlægges alle aktiviteter gennemført, herunder MC-ture, Norgestur, GRP tur, 
Danmark, missionstur til Kroatien og Bosnien. Aktivitetsudvalget ser frem til at kunne 
donere dele af de tildelte fondsmidler (250.000 kr.) fra Fonden ud til veterantræf, mv. 

 
 

 
Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB) 
 

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 Informationsudvalget ved Preben Korreborg (PK) 
 

Fremtiden: 
Tentative aktiviteter i 2020 
14.-15. marts  INFO-udvalgets seminar  
28.-29. marts  Veterancafé samling Øst 
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1.-3. maj   Forårsseminar 
2.-4. oktober  Efterårsseminar 
31. okt.  – 1. nov.  Veterancafé samling Vest. 

 
 

 
Fjolsfølelsen kan være forårsaget af bl.a. debatoplæg! 

 
1.  Alm. fjolsfølelse, som kan ramme alle.  

 
2. Overdreven omsorg og hjælp, fx når veteranen gør ting, som hjælperen ville gøre an-
derledes eller bedre. ”Du skal ikke gøre sådan, det er meget bedre, hvis du gør sådan”. 
Og bemærkninger som ”Kom nu, det kan du sagtens klare, bare lige stram dig lidt an”. 

 
3. Den omsorg, der bygger på kærlighed, men af veteranen opleves som omklamrende 
og umyndiggørende indblanding. 

 
Erklæring om tavshedspligt 
Vi synes i udvalget, at det er en god idé, at den er let at administrere og sætter fokus på 
noget vigtigt. 
Alle udvalgsformand får opdateret tavshedserklæringen på deres medlemmer i udval-
get. 
Blanketten findes på dette link:  https://veteranstøtten.dk/?page_id=101 
 
Evaluering af Indsatsen for Veteraner (Veteranpolitikken) 
Hvem skal evaluere VETC? 

 
Ny formand i INFO-Udvalget 
Steen Møller Petersen tiltræder som Formand for INFO-udvalget ved dette formands-
mødes afslutning. 
PK fortsætter i Veteranstøtten til ad hoc-opgaver efter aftale med Steen. 

 
 
 
          Indlæg fra Per Amnitzbøl Rasmussen FN-Museet (PAR) 
 
PAR havde følgende punkter: 
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. 
PAR kunne oplyse, at 4 -5 organisationer er interesseret i samarbejdet om at deltage på 
5 af de store markeder som Døllefjelde, Hjallerup osv. i 2020. Der arbejdes videre på 
opgave, bl.a. at få doneret kr. 25.000,00 til de udgifter, der er forbundet med at deltage 
på markedspladserne.  
 
    

 
 
 
 

https://veteranstøtten.dk/?page_id=101


 

10 

 

Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS) 
 
Nye planlagte aktiviteter 
Socialudvalget/Pårørendestøtten afholder møde i weekenden (uge 47), hvor udvalget 
planlægger deres aktiviteter for 2020. 
 
Støtte og hjælp til enkelte personer 
Socialudvalget får stadigvæk henvendelser fra enkeltpersoner, som bliver støttet og får 
hjælp til samtaler og bliver sluset ind i det sociale liv igen.      

 
 
 
                        

4. Evt. 
Næste møde i Formandsgruppen er torsdag den 27. februar 2020 i Slagelse.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Således opfattet, dato: 6. december 2019 
 
 
Per Ourø 
Sekretær 
Veteranstøtten 

 
 

 
Niels Hartvig Andersen   Per Hinrichsen Ole Stokholm 
Formand   Næstformand Kasserer 
 
 
 
Vedhæftet fil: 
Udkast til udligning af beløb mellem udvalgene i Veteranstøtten ultimo 2019.  


