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Summarisk referat 

 
 
 

Deltagere: Niels Hartvig Andersen (NHA), Per Lorenz Hinrichsen (PLH), Per Ourø (PO), 
Helle Soltau (HS), Ole Stokholm Pedersen (OSP), Jens Martinussen (JM), Jan Henrik 
Tiede (JHT), Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC), Jens Svane (JS), Betina Bruun (BB) 
og Steen Møller Petersen (SMP)   

 
Afbud fra: Niels Bannergaard (NBA), Finn Pauli Nielsen (FPN), Per Amnitzbøl Rasmus-
sen (PAR) og Niels Overgaard Blok (NOB) 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra november 2019 vedr. Formandsmøde den 20. no-
vember 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 Jens Svane, der afløser Jan Flemming Hansen i Aktivitetsudvalget og 
Betina Bruun som ressourceperson og forvalter af Fonden Inid Ingemanns midler og do-
nationer. 
Formanden kunne oplyse, at det går godt i Veteranforum vedrørende indsatsen på vete-
ranområdet. 
DV/VS er på finansloven og modtager i 2020 kr. 2,8 mio. til veteranarbejde. 
Formanden henstiller til, at hvis veteraner vil udtale sig, skal det være positivt, ellers 
skal man holde sin mund. 
Respekter hinanden, tal og skriv pænt til og om hinanden. Vi er alle ildsjæle, og vi behø-
ver ikke være enige om alt. 
 
 
Formanden deltager i Veterancenterets workshop den 2. marts 2020. 
  

mailto:formand@veteranstotten.dk
http://www.veteranstøtten.dk/
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Indlæg fra næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH) 

 
Næstformanden gav en gennemgang af ansøgningerne til 2. mio. kr. puljen, hvor 
VS kun har fået midler til Veterancafesamlinger i 2020 kr. 60.000,- Resten af an-
søgningerne har VS fået afslag på af VETC.   
 
Cykeltur til Normandiet   kr.   40.000             
ENGAGE-koncerter                                    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 
 
Orientering fra næstformanden vedrørende samarbejde og aktiviteter siden sidst. 
 
25. november Forsvarsministerens møde i Middelfart 
29. november – 06. december deltagelse i VETCAMP 2020 
09. december møde om Veteranrekrutteringskonference i Helsinki. 

 
 
Indlæg fra regnskabsfører Jens Martinussen (JM) og kasserer ved Ole 
Stokholm Pedersen (OSP) 

 
Orientering fra regnskabsfører 
Kassen er tom. Alle tildelte kr. 2,6 mio. for 2019 er anvendt i Veteranstøtten. 
Regnskabet for 2019 er vedhæftet dette referat. 
 
Orientering fra kassereren 
År 2020 skal der være optimal fokus på, at alle udvalg overholder budgetterne. Som det 
går nu, går det rimeligt godt med at bruge af midlerne for 2020. Pas på budgetterne. 
 
Opfordring fra revisor. Der henstilles til, at der kun er én kasserer i Veteranstøtten. Alle 
afregninger/bilag skal over kassereren, inden de lander hos regnskabsføreren. 
 
Alt, der kan fremsendes på faktura, skal fremsendes direkte til kassereren, uanset hvil-
ken faktura det drejer sig om i forbindelse med diverse aktiviteter. 
 
Alt forskud skal begrænses mest muligt: Det er ikke i orden, at vi har flere hundrede tu-
sinde kroner ude i forskud. Vi har drøftet dette tidligere. 
 
Der, hvor det er muligt, gives accept til beløb. Herefter afregnes der straks efter frem-
sendelse af afregningsformular med de tilhørende bilag. 
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Slet de gamle afregningsformularer, der ligger på diverse PC’er og anvend de nye af-
regningsformularer, der ligger på VS-hjemmesiden under administration. 
Link til VS-hjemmeside:  https://veteranstøtten.dk/ 
 
Transport. Der skal fremsendes dokumentation for transport, når der er kørt 3.000 km. 
Herefter kan der afregnes på afregningsformular med høj sats. 
Brug et Excel regneark til at holde styr på antal kørte km. I er selv ansvarlige for, at je-
res afregning på høj sats bliver godkendt, og der kan ikke afregnes med tilbagevirkende 
kraft.   
 
Alle afregninger og fakturaer skal være med underskrift, inden der kan ske en udbeta-
ling. Det kniber ret så meget. De fleste vælger den lette løsning at sende direkte til kas-
sereren. Husk altid forklæde i forbindelse med afregninger. Husk, ingen foto af afregnin-
ger. Skal være scanninger eller aflevering/fremsendelse til kassereren.  
Udvalgsformændene skal sørge for, at deres medlemmer bliver informeret om ovenstå-
ende. Hvis I har spørgsmål, kontakt Jens Martinussen eller Ole Stokholm Pedersen.  
 
Vedrørende kontering af udgifter (afregningsblanket) er det vigtigt, at I afgør, om det er 
et internt møde eller et eksternt møde, altså hvem der skal betale for den pågældende 
udgift. 
 

 
Indlæg fra Idrætsudvalget ved Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC) 

   
Status på gennemførte aktiviteter og orientering fra IDRUDV 
IDRUDV har gennemført 1. IDRUDV-møde i 2020 den 01.-02. februar, hvor de 3 nye 
medlemmer deltog for første gang. Referatet er fremsendt til Forretningsudvalget 
(FUDV) til orientering.  
 
Det besluttedes bl.a., at IDRUDV skifter formand på næste møde den 13. juni 2020, 
hvor Jørn Hvenegaard Christiansen overtager formandsposten. Finn fortsætter som me-
nigt medlem et år ad gangen.  
 
Følgende aktiviteter er gennemført siden sidste FMD-møde 
VETCAMP 2019 blev igen gennemført med et rigtigt fint resultat, og holdet var homo-
gent, engageret og uden særlige problemer hele vejen igennem. 
Den endelige rapport for evalueringen udestår, da der stadig mangler evalueringen fra 
en veteran/deltager, der har været i Brasilien. Sidste frist for aflevering af evaluerings-
skemaet er den 1. marts 2020.    
 
IDRUDV rapport for 2019 er fremsendt til Forretningsudvalget (FUDV) til orientering og 
har dannet grundlag for IDRUDV resumé til VS Årsberetning 2019. 
 
 

Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Jens Svane (JS) 
 
Status og orientering fra Aktivitetsudvalget 
Ny udvalgsformand for Aktivitetsudvalget er Jens Svane. 
 

https://veteranstøtten.dk/
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Fonde og donationer 
Betina Bruun er tilgået VS og er udvalgsformand for fonde og donationer i VS, hvor ar-
bejdet består i at administrere og søge midler fra forskellige fonde til støtte for VS. 
FM foreslog, at Betina Bruun får stemmeret på lige fod med de andre udvalgsformænd i 
VS. Forslaget blev godkendt på mødet.  
 
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra JS. 
 
 

Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB) 
 

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

Indlæg fra Telefonudvalg ved Niels Bannergaard (NBA) 
 
Årsrapport 2019 - Veteranstøttens telefonlinje 80608030  
 
Telefonlinjen er et døgntilbud i Veteranstøtten til veteraner og deres pårørende. Tele-
fonlinjen blev oprettet som et af de første tiltag i Veteranstøtten (dengang Kammerat-
støtteordningen). Ved oprettelsen var der faste ”åbningstider” på telefonlinjen, hvor ve-
teraner samt pårørende kunne rette henvendelse til Veteranstøtten. Behovet viste sig 
dengang ikke at kunne dækkes af dage med åbningstider, hvorfor telefonlinjen for ca. 
10 år siden overgik til at være en døgnåben telefonlinje, hvortil der kan rettes henven-
delse over hele døgnet. Gennem de senere år har der været en fast stab på ca. 20 tele-
fonvagter, der er bosiddende over hele Danmark. Alle tjenestegørende telefonvagter 
har selv været udsendt til internationale missioner. Telefonvagterne kommer med en 
baggrund fra enten forsvar, politi eller sygepleje.  
 
Telefonlinjen er i 2019 blevet kontaktet af veteraner/pårørende samt myndigheder 226 
gange, hvilket er en stigning på 50 opkald i forhold til 2018. Over en periode på 4 – 5 år 
har opkaldsmængden til telefonlinjen været rimelig stabil. Opkaldsmængden 2019 er et 
meget godt gennemsnit af de sidste 5 år. 
 
Samtalernes indhold i 2019 afviger ikke meget fra året før. Det er samme problemstillin-
ger, der fortsat fylder i veteranverdenen. Nogle vagter påpeger, at stoffer, alkohol samt 
medicin og misbrug fylder mere i 2019. Henvendelserne i 2018 var præget af meget 
”tunge” henvendelser, hvor veteranerne var kommet meget langt ud psykisk, eller hvor 
misbrug havde fået et overtag. Den samme tendens går igen i 2019, hvor veteraner, der 
er ”langt ude”, henvender sig. 
 
Nogle af opkaldene i 2019 har været fra veteraner, der har brændt alle deres broer. Fa-
milie/Veterancenter/opholdssteder samt div. tilbud mm. har ikke kunnet hjælpe vetera-
nen tilbage på rette spor. For langt den overvejende del af disse veteraner er der en el-
ler anden form for misbrug med ind over. 
 
Fordelingen vedrørende opkald fra de forskellige missioner: 

• Balkan 111 
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• Afghanistan   24 
• Irak    7 
• Pårørende 50 
• Myndigheder 22 
• Andet 12 

 
Det er fortsat balkanveteranerne, der fylder mest på telefonlinjen. Dog skal det bemær-
kes, at ofte har de veteraner, der tales med, været udsendt til flere forskellige missioner. 
Derfor skal fordelingen af opkald fra de forskellige missioner tages med et ”gran salt”. 
Tallet 12 (andet) dækker over andre missioner, hvor et fåtal har været udsendt til. 

 
 
Informationsudvalget ved Steen Møller Petersen (SMP)  
 

Siden sidst den 20. november 2019: 
 
Uddannelsesudvalget og Informationsudvalget er nu slået sammen under navnet Infor-
mationsudvalget. 
 
Planlægningsmøde er afholdt, og planlægning for forårets aktiviteter er i god gænge. 
 

 
Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS) 

 
Status og orientering fra Socialudvalget/Pårørendestøtten 
 
Pårørendeudvalget havde en god dag med fastelavnsarrangement.  
Socialudvalget har en del sager, som bliver fordelt mellem vores støttepersoner, som 
har sagen eller sender dem videre.  
Socialudvalget har den 15. februar 2020 kørt en dag med supervision internt i Socialud-
valget, og det var en rigtig god dag og givende dag for alle. Behovet er der, og vi fort-
sætter med arrangementet, når vi føler, behovet er der. 
Vi skal passe på os selv, før vi kan hjælpe hinanden. 
Hvad er supervision?  
Supervision er en særlig type samtale, hvor hovedpersonen (supervisanten) får lejlighed 
til at forholde sig undersøgende til egne problemstillinger og drage læring i sin egen per-
sonlige proces. Supervisanten får øget faglig og personlig bevidsthed, nye handlemulig-
heder og forstår en problemstilling på en ny måde - et nyt perspektiv. En hjælper (su-
pervisor) understøtter denne proces som en slags katalysator. 
 
Socialudvalget har fået udfærdiget tavshedserklæringer på alle medlemmer, som er ak-
tive i Socialudvalget/Pårørendestøtten.  
Har fået styr på, hvordan vi i vores ”pilotprojekt” med pårørende under Veteranstøtten 
skal placere gruppen. De bliver placeret under Socialudvalget. Deres/vores første 
gruppe er i Nordjylland. De hedder ”Pårørendegruppen Nord Veteranstøtten”. 
Socialudvalget har diskuteret meget om samarbejdet med Familienetværk, hvor vi har 
det meget anstrengt med Faktor 8 (kone-, kærestenetværket), og vi har på fornemmel-
sen, at de hører mere eller mindre under Familienetværket med de samme medlemmer. 
Har mødt flere Faktor 8 medlemmer, desværre ingen god erfaring/oplevelse.  
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Indlæg fra Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen (OSP) 

 
Status og orientering om Camp Frøslev  
Det kører stille og roligt, og der er en rimelig belægning, og det ser bedre ud end sidste 
år. Håber, at det holder ved. 
Rengøringen i sidste halvår 2019 og indtil nu har daglig leder selv klaret for at spare på 
midlerne. 
Budget 2019 er overholdt med et overskud på Camp Frøslev kontoen. 
Der planlægges hovedrengøring i første halvår 2020. 
Der skal i år 2020 males på værelsesområderne. 
Køjeseng i værelse 105/106 fjernes, og en Box seng indsættes i stedet. 

 
 
                          

3. Hvad kan, og hvad vil udvalgene i resten af 2020?  
10 min. pr. udvalg/person i nedenstående rækkefølge 
 

          Indlæg fra Formanden Niels Hartvig Andersen (NHA) 
 
Informationer og orientering fra Formanden 
Husk venligst, at alle aktive i Veteranstøtten bør have set og underskrevet tavsheds-
pligt/erklæring og evt. samtykkeerklæring. Den underskrevne erklæring skal opbevares 
ved den enkelte aktive og ved udvalgsformanden. Begge papirer findes på VS-hjemme-
side. 
 
Når I rejser både i Danmark og udlandet, bedes I lave en liste over nærmeste pårø-
rende, som skal være klar, inden I rejser ud. Et eksemplar medbringes af turlederen, og 
et eksemplar forefindes i Danmark hos jeres udvalgte kontaktperson, som kan være jer 
behjælpelige fra Danmark, hvis nu der skulle ske noget. 
 
Kassereren undersøger, om der skal laves en forsikring for alle jeres deltagere på tu-
rene, eller om de er forsikret af vores fælles forsikring. Et godt eksempel er Carl Åker-
lund, der tegner en tidsbegrænset forsikring for sit Nijmegen marchhold. 
 
Det er en god ide at have en feltpræst med på turene. I kan kontakte DV Lokalforening 
Feltpræster, hvis I skulle få behov for det. 
 
I 2020 skal vi være mere opmærksomme på, hvem der får skattefri telefon- og IT-tilskud 
samt administrationstilskud. Det er virkelig løbet i vejret. Småanskaffelser bliver registret 
ved kassereren og revisor og bliver afskrevet over 3 år. Hvis det koster mere end kr. 
3.000, skal der gives tilladelse af formanden. 
 
Jeg er glad for, at alle udvalgsformænd og medlemmer af Forretningsudvalget har læst 
de nye retningslinjer for vores tilskud fra Finansloven, og at der ikke har været rejst for-
ståelsesspørgsmål. Vi har nu kikket hinanden i øjnene, og alle er enige om at ville over-
holde de nye regler for afregning m.m., dvs. principielt ingen forskud. Hvis det i enkelte 
tilfælde skulle blive nødvendigt med et forskud, er det via tilladelse fra Formanden. Der 
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er kun en kasserer i VS – og det er Ole Stokholm Pedersen. Afregninger skal ske hur-
tigst muligt, maks. 14 dage efter aktiviteten er afsluttet, - med mindre der er lavet en af-
tale med kassereren. 
 
Næstformanden og jeg laver et nyt forslag til VETC og jer om en fordeling af de 2.8 mio. 
kr. fra Finansloven, der bl.a. tager højde for vores nye udgifter til bl.a. højere kilometer-
takst, afskrivninger, hjælp til særligt udsatte veteraner (Bjarne Berner) m.v. 
 
Eventuelt behov for et 12/12 seminar i 2020. 
 
 

Indlæg fra næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH) 
 

Kommende samarbejde og aktiviteter med veteranaktører i 2020 
 
07. januar overdragelse af Aktivitetsudvalget + Kroatientur til Jens Svane, Betina Bruun 
og Suzi Apelgren.  
09. januar Dansk Folkehjælp og Veteranskytterne opsiger samarbejdet med VS.  
22. januar deltagelse i Workshop, ledet af VETC i Fredericia om Anerkendelse. 
29. januar møde med DIF Soldaterprojekt. 
07. februar møde med Torben Stenstrup, Foreningsudviklerne, Næstved om  
 fundraising.  
11. februar møde med VETC om evaluering af VS (aflyst). Gennemføres 02. marts.  
13. marts møde med Torben Stenstrup. (Aflyst). 
27. marts deltagelse i Veteranforum Storstrømmen i Vordingborg. (Aflyst). 
 
Annoncering efter yngre veteraners deltagelse i nordisk workshop i Norge til August har 
kun resulteret i en ansøgning. Termin er 01. marts. De resterende to deltagere vil blive 
udpeget. Efterfølgende er det planen, at der skal holdes en konference i Danmark i maj 
2021 i Københavnsområdet, hvor ENGAGE festivalen er en del af konferencen. Planen 
er, at hver nordisk nation stiller med ca. 10 deltagere. 
Den fremsendte liste over aktiviteter, som VS vil søge fondsmidler til, er også udtryk for 
en prioritering. Hvis man måtte have yderligere forslag eller ændringer, så skal dette 
være næstformanden i hænde senest 29. marts. 
 
Det internationale Veterancykelløb, som VS arrangerer i samarbejde med DIF Soldater-
projekt i 2021 – forud for Tour de France prologen i Danmark - vil omfatte i alt 60 dan-
ske ryttere, 30 udenlandske ryttere og 30 hjælpere – i alt 130 deltagere. VS stiller Jes 
Kaa Christoffersen til rådighed for projektet som primus motor. VS har tilkendegivet, at 
man vil finde 200.000 til arrangementet (vil blive søgt ved VETC). Cykelløbet gennemfø-
res i perioden 20. – 30. juni 2021 og er på sammenlagt 798 km over 9 distancer med 
følgende etaper: 

- Aalborg –Karup 
- Karup – Varde 
- Varde – Skrydstrup 
- Skrydstrup – Søgårdlejren 
- Søgårdlejren – Svendborg 
- Svendborg – Vordingborg 
- Vordingborg – Jægerspris 
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- Jægerspris – Høvelte 
- Høvelte – København. 

 
Følgende datoer afholdes der formandsmøde i Veteranstøtten i Slagelse fra 14.00 
– 19.00 i 2020: 
 

• 14. maj 2020 
• 20. august 2020 
• 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 regnskabsfører ved Jens Martinussen (JM), kasserer Ole Stok-
holm Pedersen (OSP) 

 
Orientering fra regnskabsfører 
VS er godt i gang med at bruge af de tildelte midler. 
Hvis udvalgsformændene har behov for at se, hvad der er brugt af midler, er man vel-
kommen til at kontakte JM. 
Hvis man har behov for flere kontoarter i udvalget, vil JM også være behjælpelig med 
dette. 
Opråb fra JM, husk at vedlægge bilag til afrejseafregningen, så man kan se, hvad der er 
købt. Det er ikke nok kun at vedlægge dankortbonen.  
 
 

Indlæg fra Idrætsudvalget ved Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC) 
 
Aktiviteter resten af 2020 
IDRUDV Aktivitetsplan for 2020 er fremsendt til FUDV til orientering, og planen er frem-
sendt til webmasteren som indlæg på VS HS og Veteranportalen.  
IDRUDV vil gennemføre aktiviteterne iht. planen, hvor den første aktivitet er VS Bow-
lingevent den 07 MAR 2020 i Odense Bowlinghal. (Blev gennemført). 
Derefter følger Hærløbet den 7. maj 2020, hvor vi har bestilt 35-40 startnumre ved HO, 
og planlægningen pågår.   
 
Øvrige forhold  
Økonomi 
IDRUDV økonomi må forudses at give væsentlige udfordringer, såfremt VETC ikke til-
deler de ansøgte midler på 140.000 kr. til Livsstilskursus og VETCAMP-samling 2015 - 
2019, ligesom de forventede midler på 100.000 kr. fra Dansk Folkehjælp til Familietræ-
ningslejren ikke imødekommes.     
IDRUDV anbefaler, at der snarest - om muligt - søges donationer hos andre civile aktø-
rer jf. FUDV udsendte liste.   
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VS T-shirt 
Yderligere anskaffelse afventer behovet og økonomien i 2020.  
 
Anskaffelse af cykeltøj 
En mulig anskaffelse af VS-cykeltøj koordineres med FUDV og afventer de økonomiske 
muligheder i 2020.   
Samarbejde med andre veteranaktører.  
Samarbejdsaftalen med DIF S er under revision i samarbejde med FUDV.  
IDRUDV har indgået et samarbejde med Eva Krause, som i et ph.d.-studie på Køben-
havns Universitet undersøger, hvordan veteranbegrebet kommer til udtryk politisk, of-
fentligt og i veteranmiljøet, og hvordan veteranrehabilitering praktiseres i konkrete initia-
tiver.  
Eva Krause vil følge de største af IDRUDV aktiviteter, som f.eks. VETCAMP, hvor hun 
får mulighed for at interviewe veteranerne. 
 

 
Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Jens Svane (JS) 
 

Planlægning af gensynsturene til Kroatien og Kosovo er i gang. Aktivitetsudvalget har 
arbejdet på forskellige løsningsmodeller og er kommet frem til, at turen til Kroatien skal 
foregå med bus. Rejseansvarlig/turleder er tidligere militærsygeplejerske Suzi Elena 
Apel 
gren.  
Turen til Kosovo foregår med fly; rejseansvarlig er Kim Andersen. 
Flere informationer om gensynsturene til Kroatien og Kosovo kan ses på VS-hjemme-
side under aktiviteter.   
Der er taget positivt imod egenbetaling på kr. 1000,00 per deltager i f. m. deltagelse på 
gensynsturene. 
Formanden - godt at se, at delvis brugerbetaling er slået i gennem ved Missionsturene 
til Ex-Jugoslavien – uden problemer. De få, der måtte have brug for økonomisk støtte, 
kan få det via indstilling til Socialudvalget. 
Aktivitetsudvalget skal også være opmærksom på rejseforsikring, liste over nærmeste 
pårørende samt orientere udenrigsministeriet (UM) via danskerlisten. 
  
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra JS.   

 
 

Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB) 
 

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

 
 
Indlæg fra Telefonudvalget ved Niels Bannergaard (NBA) 
 

I 2020 vil telefonlinjen i Veteranstøtten fortsat være et tilbud til veteraner og deres pårø-
rende. Telefonlinjen har i 2019 atter gjort en forskel for veteraner og deres pårørende.  
 
Veteraner Støtter Veteraner. 
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Indlæg fra Informationsudvalget ved Steen Møller Petersen (SMP) 
 

Aktiviteter i 2020 
14.-15. marts  Informationsseminar (strategiseminar, 15 tilmeldte) (Afmeldt) 
28.-29. marts  Veterancafésamling Øst på Vordingborg Kaserne (Afmeldt) 
2.-3. maj   Forårsseminar i Frøslevlejren 
2.-4. oktober  Efterårsseminar i Frøslevlejren 
31. oktober-1.november Veterancafésamling Vest. 

 
Informationsarbejde 
Missionsbriefinger ongoing, men lidt tyndt besat. 
 
Perspektiver for informationsarbejdet skal udarbejdes 
- Reorganisering af det regionale informationsarbejde skal udarbejdes 
- Budskaber 
- Presseberedskab 
- Deltagelse i folkemøder og markeder.  
 

 
Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS) 

 
Nye planlagte aktiviteter 
Lalandia Billund den 22. marts 2020 (Afmeldt)  
Egeskov Slot 15. august 2020 (Børnedag og deltagelse af forsvarschefen)  
Djurs Sommerland 15. august 2020 
Sommerland Sjælland 
Givskud Zoo på tegnebrættet. 
 
Økonomi 
Kr. 20.000,00 er budgetteret til Pårørendeudvalget. 
Socialudvalget håber på donationer, så ovenstående arrangementer kan afholdes i 
2020.  
 
Orientering 
Socialudvalget bliver kontaktet af flere Veteranercaféer, der prøver at ”så frø” samar-
bejde med Socialudvalg/Pårørendestøtten. 
Socialudvalget vil gerne have så mange kurser som muligt. 
Socialudvalget er ked af at høre, at udvalget ikke får midler til Halmstad.  
         
        

4. Evt. 
 
Kasserer OSP planlægger/bestiller indkvartering i Karup og forhører sig om muligheden 
for spisning på KFUM Karup i forbindelse med Årsmødet i VS den 26 -27. september 
2020. 
 
Formanden nævnte, at udvalgene har mulighed for at købe småanskaffelser op til kr. 
3.000,00, så hvis man har behov for f.eks. en PC med scanner, og den, man har i forve-
jen, er afskrevet, og man mener, at det er inden for rimeligheden, så er det ok. 
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Sekretæren kan oplyse, at mange arrangementer er aflyst pga. coronavirus, så hold jer 
orienteret på DV/VS hjemmeside.     
 
Næste møde i Formandsgruppen er torsdag den 14. maj 2020 i Slagelse.  

 
 

 
Således opfattet, dato: 29. marts 2020  
 
 
Per Ourø 
Sekretær 
Veteranstøtten 

 
 

 
Niels Hartvig Andersen   Per Hinrichsen Ole Stokholm Pedersen 
Formand   Næstformand Kasserer 
 
 
 
Vedhæftet fil: Regnskab for Veteranstøtten 2019 


