VETERANSTØTTEN
FORMANDSMØDE
14. maj 2020
Virtuelt møde
Summarisk referat

Deltagere: Niels Hartvig Andersen (NHA), Per Lorenz Hinrichsen (PLH), Per Ourø (PO),
Finn Pauli Nielsen (FPN), Ole Stokholm Pedersen (OSP), Niels Overgaard Blok (NOB)
Jan Henrik Tiede (JHT), Jens Svane (JS), Betina Bruun (BB), Bjarne Berner (BJB) og
Steen Møller Petersen (SMP).
Afbud fra: Niels Bannergaard (NBA), Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR), Helle Soltau
(HS), Jens Martinussen (JM) og Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC).

1. Godkendelse af referat fra februar 2020 vedr. Formandsmøde den 27. februar
2020.
Referatet blev godkendt og underskrevet. Vil blive lagt ud på hjemmesiden.

2. Status på gennemførte aktiviteter. 5 min. pr. udvalg/person i følgende rækkefølge:

Indlæg fra Formanden Niels Hartvig Andersen (NHA)
Formanden bød velkommen til VS virtuelt formandsmøde.
Det er vigtigt, at vi holder os alle orienteret om, hvad der sker i vores ”kundekredse”, så
vi ikke mister forbindelse og kører i forskellige retninger. Jeg ved, at nogle af udvalgsformændene jævnligt holder deres aktive orienteret om, hvad der er sket i løbet af den sidste måneds tid. Det skal jeg opfordre alle til at gøre.
Tak for indsatsen, selv om der ikke er blevet gennemført mange aktiviteter, men jeg er
sikker på, at der er blevet besvaret mange spørgsmål om, hvornår vi åbner for aktiviteter igen. Helt kort kan det siges: Vi følger regeringens udspil og vender tilbage hurtigst
muligt.
M.h.t. økonomi kan I se, at vi desværre bliver nødt til at skære lidt i flere udvalg. Det er
Forretningsudvalgets ansvar, at vi overholder budgettet og ikke bruger mere, end vi har.
Jeg ved, at I alle har lavet detaljerede budgetter, men I vil se vores bedste bud på besparelsen senere. Og det kan godt medføre, at vi må aflyse en tur eller to, men sådan
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må det være. Og vi skal passe på ikke at lave for mange bindende aftaler flere år i fremtiden.
Vi laver nu en særlig konto til specialstøtte til veteraner, som IKKE er en del af Socialudvalget.
Vi ser frem til, at vores regnskab 2019 bliver godkendt af Chefen for Veterancenteret på
vores Styregruppemøde den 26. maj.
Vi går i gang med at få lavet en fane til Veteranstøtten, som vi gerne skulle have indviet
på Årsmødet i september.
Pas på hinanden og jeres udvalgsaktive og ring hellere en gang for meget end en gang
for lidt. Tak for indsatsen.

Indlæg fra næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH)
Orientering og status fra næstformanden vedrørende samarbejde og aktiviteter siden
sidst.
Der har den 14. maj været holdt virtuelt møde med DIF Soldaterprojekt, hvor næstformanden fra Idrætsudvalget, Jørn Hvenegaard Christiansen og Jes Kaa Kristophersen,
projektofficer fra Veteranstøtten, Rune Ohland fra DIF og Thomas Gram, nyansat i DIF
deltog. Mødet drejede sig om det internationale veterancykelløb, der gennemføres næste år fra den 23. juni - 1. juli forud for Tour de France-prologen i Danmark. Der deltager
100 skadede veterancykelryttere, heraf 10 fra USA, 6 fra UK, 2 fra Norge, 2 fra Sverige,
2 fra Finland og 2 fra Tyskland samt 30 personer som støttepersonel.
Planlægningen er i god gænge, og der udgives referat fra mødet. Næste møde planlægges til at blive gennemført ultimo juni.
Veteranstøtten vil i samarbejde med Danmarks Veteraners Motorcykelklub søge at tilvejebringe 20 uddannede Race Marshalls, hvoraf nogle gerne skulle være uddannet inden
april 2021, hvor der på Sjælland gennemføres et træningsløb.
Næstformanden vil koordinere med næstformand/Danmarks Veteraner om ansøgninger
til fonde mv., så der sker en afklaring af, hvem der søger hvad.

Indlæg fra regnskabsfører Jens Martinussen (JM) og kasserer ved Ole
Stokholm Pedersen (OSP)
JM har meldt afbud til mødet.
JM har fremsendt en status over forbrug per 30.04.2020, se vedh. fil, mail fra Formanden den 14.05.2020.
Orientering fra kassereren
Regnskab: Ingen ændringer til regnskabet, alt betalt til dato. Udsendt saldobalance er
gældende. Informationsudvalgets budget er bogført ud fra indkomne fakturaer og afregninger. Ingen midler er flyttet hverken frem og tilbage, siden saldobalancen er udskrevet.
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Regnskabet flytter sig hele tiden, når der tilføres udgifter. Aktiviteter skal afregnes snarest efter, at disse er afsluttet med tilhørende bilag.
Ved bookinger på militære etablissementer skal følgende oplyses: Veteranstøttens
CVR-nr.: 2928 7910, at VS er en traditionsbærende forening, og afregningen skal sendes til kassereren Ole Stokholm i Veteranstøtten: kasserer@veteranstotten.dk. Ingen
foto af afregninger. Scanninger, mails og post er OK.
Årsmødet 2020 i Veteranstøtten sidst i september er så småt ved at blive planlagt. Der
er taget kontakt til Flyvestation Karup (FSN KAR). Vi håber, det kan blive i Karup. Det
bekræftes senere på året.

Indlæg fra Idrætsudvalget ved Finn Pauli Nielsen (FPN)
Idrætsudvalg generelt og status på gennemførte aktiviteter.
IDRUDV er fuldt bemandet og gennemfører 2. IDRUDV-møde/2020 den 13. juni 2020,
hvor Jørn overtager formandsposten for IDRUDV, ligesom der vælges ny NF.
Status for IDRUDV Aktivitetsplan for 2020.
Følgende aktiviteter er gennemført siden sidste FMD-møde:
VS Bowlingevent 2020 blev gennemført den 7. marts med 30 gamle og unge veteraner.
De havde en fin og hyggelig dag sammen, inden coronakrisen lukkede alle fremtidige
aktiviteter på ubestemt tid.
IDRUDV har indtil nu og frem til 30. august måttet aflyse deltagelse i 7 aktiviteter, da arrangørerne har aflyst aktiviteterne, herunder er:
København Maraton
Grænsemarchen, som er en kontrolmarch til Nijmegenmarchen
Hærløbet
Hærvejsmarchen
Hærvejscykling
Nijmegenmarchen
Veteranmarchen i Sverige.
VS VETCAMP-samling for hold 2015 - 2019 gennemføres ikke pga. manglende økonomi.

Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Jens Svane (JS)
Status og orientering fra Aktivitetsudvalget.
Aktiviteter og gensynsture primo marts og frem til nu er aflyst grundet coronakrisen.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra JS. (Der er sendt en opdatering ud til
turledere fra Aktivitetsudvalget).
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Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB)
Ingen aktiviteter frem til primo marts 2020 er aflyst.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NOB.

Indlæg fra Telefonudvalg ved Niels Bannergaard (NBA)
NBA har meldt afbud.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NBA.

Informationsudvalget ved Steen Møller Petersen (SMP)
Informationsudvalget status Formandsmøde 14. maj 2020.
Kursusaktiviteter
Informationsudvalget har ikke aflyst kursusaktiviteter, men har udskudt følgende arrangementer til efter 1. september 2020 således:
VS Informationsseminar 14. -15. marts er udskudt til 12. – 13. september i Frøslev.
Veterancafésamling Øst 28. - 29. marts er udskudt til 28. – 29.november i Vordingborg.
VS Forårskursus 2. - 3. maj er udskudt til 2. - 4. oktober i Nymindegab.
Herudover gennemføres efterårets kurser som planlagt:
VS Forårs- og efterårskursus 2. – 4. oktober i Nymindegab
Veterancafésamling Vest 31. oktober – 1. november i Nymindegab.
Informationsaktiviteter
Informationsaktiviteterne er blevet reduceret som følge af forbuddet mod afholdelse af
større arrangementer. Således vil den planlagte repræsentation på Folkemødet i forbindelse med Hjemmeværnets brede forsvarspromovering samt deltagelse på de store jyske markeder som Vorbasse og Hjallerup ikke blive til noget. Planen er at komme tilbage i det offentlige rum, så snart det er muligt, bl.a. på de store sjællandske markeder i
september og oktober 2020. Samlet set vil informationsområdet søge at kompensere for
de aflyste arrangementer ved at øge aktiviteterne i 2. halvdel af året.
Informationsvirksomheden i forhold til udsendelser kører videre i forhold til Forsvarets
behov. Der er pt. gennemført 8 briefinger med et samlet publikum på 200 civile og 450
militære. Næste planlagte briefing er 30. maj for 600 soldater på GHR-Kasernen i Slagelse (Desværre aflyst).

Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS)
HS har meldt afbud.
Aktiviteter fra primo marts 2020 og frem til nu er aflyst pga. coronakrisen.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra HS.
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Indlæg fra Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen (OSP)
Status og orientering om Camp Frøslev.
Camp Frøslev, 2 arrangementer er gennemført, inden coronakrisen kom. Herefter har
alle aktører aflyst arrangementer frem til juni måned, og måske kommer der flere til.
Rengøring var planlagt til 3.- 4. april, men blev aflyst på grund af coronakrisen. Hovedrengøring er udført den 25. - 26. april. Bygningen er klar til at kunne tage op til 10 personer under hensyn til berøringsafstanden m.m. Der er håndsprit i bygningen. Sæbedispensere på alle badeværelser, i opholdsrum, køkken, og håndsprit forefindes i begge
ender af bygningen, køkkenet og ved opholdsrum. Der er skiltet ved begge indgange,
ved opholdsrum og køkken. Efter endt brug af bygningen kræves der ekstra rengøring,
eksternt rengøringsfirma kommer og foretager rengøring efter aftale med daglig leder.
Der er aftalt forskellige priser med rengøringsfirmaet. Der åbnes kun værelser efter behov maks. 10 indtil videre.

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.
Revideret budget 2020, se vedh. fil, mail fra FM 14.05.2020.
Status forbrug 2020 se vedh. fil, mail fra FM 14.05.2020.
FM for Informationsudvalget spurgte ind til, hvorfor Informationsudvalgets budget var reduceret med kr. 125.000,00.
FM svarede, at det var grundet underskud i 2019, hvor bl.a. øgede udgifter til højere
kørselsafregning, DIF Soldaterprojekt og revisionsudgifter, som skulle inddækkes af
budget for 2020.
Forslag om fane til Veteranstøtten, se FM mail af 14.04.2020, hvor I kan se designet på
fanen.
Snydere i veteranverdenen - pas på med Facebook! Formanden laver indlæg i Baretten. Formand for Telefonlinjen bedes give et kort indlæg. Vi skal passe på med at
nævne navne i det offentlige rum.
Status vedr. Corona: Ingen fysiske møder før tidligst efter 8. juni. Hvis antal deltagere i
en aktivitet øges til 30 – 50, kan vi gennemføre mange af vores aktiviteter under synlig
hensyntagen til afstand og hygiejnen generelt, men specielt håndvask og afspritning,
uanset hvor i landet, man måtte være. Turlederens ansvar. Husk liste over nærmeste
pårørende, hvis nu…. Udlandsture må afhænge af, om vi kan rejse ud og ind i de pågældende lande.
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Første aktivitet er Svend Aages tur til CAMP Frøslev i juni med op til 10 deltagere. Er
CAMP Frøslev klar? Ja. Hvad siger OSP? OK. Enkeltværelser med et toilet og bad per
mand. Herefter professionel rengøring. Er iværksat.
OSP kunne melde, at Camp Frøslev er klar til at modtage op til 10 deltagere.
Næste møde, formandsmøder i 2020 og Årsmødet i september.
Styregruppemøde med VETC 26. maj gennemføres som videomøde med Forretningsudvalget.
Punkterne er: Status indsat efterfølgende af NHA.
Godkendelse af regnskab 2019. Ikke forbrugte midler på kr. 1.345 kan
overføres til 2020.
Godkendelse af budget 2020. Godkendt. Vil blive lagt ud på hjemmesiden.
Ny organisation. Forslag drøftet. VETC laver forslag og drøfter med Forsvarsministeriet.
Mødeaktivitet i 2020 for Styregruppen: Økonomimøder planlagt i august og
oktober.
Definitionen på pårørende. Svar tilgår fra Forsvarsministeriet.
Status på arbejdet med nye tiltag i veteranverdenen. Evalueringen følger
planen. Udmelding senest 5. september på flagdagen.

Indlæg fra næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH)
Kommende aktiviteter i 2020.
Der varsles om gennemførelse af et virtuelt formandsmøde torsdag den 11. juni kl.
16.00 – 18.00, idet vi på dette tidspunkt forventeligt har en afklaring af mulighederne for
at gennemføre rejser til udlandet, så som Norge, Sverige, Kosovo, Kroatien, Lanzarote
mv.
Det næste møde i Formandsgruppen gennemføres som planlagt den 20. august i Slagelse.
Veteranstøttens Årsmøde gennemføres i Karup 26. – 27. september med forudgående
møde i formandsgruppen den 25. september kl. 18.00. Spisning under Årsmødet planlægges gennemført ved KFUM, idet ISS kun stiller nødbemanding til rådighed i weekenden.

Indlæg fra regnskabsfører ved Jens Martinussen (JM), kasserer Ole Stokholm Pedersen (OSP)
JM har meldt afbud.
Til info.
VS er godt i gang med at bruge af de tildelte midler.
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Hvis udvalgsformændene har behov for at se, hvad der er brugt af midler, er man velkommen til at kontakte JM.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra JM.

Indlæg fra Idrætsudvalget ved Finn Pauli Nielsen (FPN)
Aktiviteter resten af 2020.
IDRUDV Aktivitetsplan for 2020 er revideret den 22. april og fremsendt til FUDV.
Planen indeholder 5 nye aktiviteter, herunder:
Skiløb på Copenhill i København
Mountainbike ved Præstø
Orienterings- og mountainbikeløb ved Karup
Padeltennis i Århus
Vandring på Camønoen på Møn.
KrogagerFonden har meddelt, at de fortsat støtter VETCAMP 2020 og håber, at flyrejser bliver tilladt senest til DEC 2020. Ellers må VETCAMP 2020 aflyses.
Pga. coronakrisen med alle sine aflysninger i foråret, må det forventes, at der bliver "run
på" tider/perioder og faciliteter - herunder specielt Forsvarets indkvarteringskapacitet hvis VS, Forsvaret og andre veteranaktører søger at flytte aflyste aktiviteter til efteråret
sammen med allerede planlagte aktiviteter i denne periode.
Det kan desuden medføre en uhensigtsmæssigt intern konkurrence mellem VS-udvalg,
som om muligt bør undgås gennem en forøget tværgående koordination.
Planen vil blive fremsendt til webmasteren som indlæg på VS HS og Veteranportalen
efter FMD-mødet.
Øvrige forhold
Økonomi
IDRUDV reviderede plan har skabt rum i økonomien til selv at inddække de aktiviteter,
der ikke var økonomi til tidligere, da VETC ikke tildelte de ansøgte midler til to planlagte
aktiviteter. IDRUDV kan nu gennemføre Familietræningslejren og Livsstilskursus.
Der er tillige midler til at inddække de nye aktiviteter, selv om der stadig er en overbudgettering på godt 10 %.
IDRUDV har endvidere ansøgt Viet-Jacobsen Fonden om økonomisk støtte til Livsstilskursus. Svar er endnu ikke modtaget.
P.b.a. VS seneste budgetbesparelse vil IDRUDV gennemføre en fornyet revision af
UDV-aktiviteter og budget medio juni, som fremsendes til FU og webmasteren.
VS-T-shirt
Yderligere anskaffelse afventer behovet og økonomien i 2020.
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Anskaffelse af cykeltøj
En mulig anskaffelse af VS-cykeltøj koordineres med FU og afventer de økonomiske
muligheder i 2020. Indhold, kvalitet og prisniveau skal defineres nærmere inden en evt.
anskaffelse.
Samarbejde med andre veteranaktører
FU gennemfører revision af samarbejdsaftalen med DIF S.
IDRUDV vurderes at kunne støtte DIF S med instruktørkapacitet iht. samarbejdet på
idrætsområdet.
Samarbejdet med Eva Krause med ph.d.-studiet omkring veteran- og rehabilitetsarbejdet foregår til trods for coronasituationen. Hun forventes at deltage i en eller flere af
IDRUDV større aktiviteter.

Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Jens Svane (JS)
Afventer regeringens afgørelse den 8. juni 2020 vedrørende muligheden for gennemførelse af gensynsturene til Kroatien og Kosovo.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra JS.

Indlæg fra fonde og donationer ved Betina Bruun (BB)
Har modtaget flere ansøgninger om tilskud til div. arrangementer, hvor nogle desværre
er blevet aflyst grundet coronakrisen.
Har modtaget ansøgninger til arrangementer i august 2020 og afventer regeringens udspil, om de kan afholdes.
Har også modtaget en ansøgning på kr. 15.000,00 til en mindesten, hvor BB gerne vil
have en udmelding på, om VS støtter med det fulde beløb.
På formandsmødet blev gruppen enige om, at DV støtter med kr. 5000,00.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra BB.

Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB)
Fritidsudvalget har ikke aflyst noget endnu og kører på med de aktiviteter, de har planlagt i 2020.
Hvis vi skal holde budget (minus kr. 25.000,00) skal en aktivitet aflyses.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NOB.

Indlæg fra Telefonudvalget ved Niels Bannergaard (NBA)
Har meldt afbud.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NBA.
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Indlæg fra Informationsudvalget ved Steen Møller Petersen (SMP)
Orientering og status på merchandisebehovet.
Merchandisebehovet er blevet revurderet i forhold til nuværende budget, men også i forhold til en eventuel ekstrabevilling på kr. 100.000:
Merchandise til Veteranstøtten – rest 2020:
Nødvendige anskaffelser:
Foldekopper 2.000 stk.
32.000 kr.
Genoptryk af info-folder (opdatering) 5.000 stk. 14.000 kr.
Labels, flere varianter
18.000 kr.
I alt
64.000 kr.
Ønskelige anskaffelser:
Yderligere 1.000 foldekopper
Fold-up bannere 20 stk.
VS-pavilloner 3 x 3 meter, 2 stk.
Kuglepenne 1.000 stk.
Plastvisitkort 3.000 stk.
Flyvere, + layout 2.000 stk.
Plakater A3, 500 stk. + layout
Hand out målrettet FN-dagen
Div. inventar til turne og arrangementer
I alt

16.000 kr.
20.000 kr.
36.000 kr.
9.000 kr.
5.000 kr.
3.000 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.
6.000 kr.
104.000 kr.

Derudover kan man overveje en trailer og en sækkevogn til materialer.
Bemærk, at merchandiseanskaffelsesplan er baseret på det nuværende budget samt en
eventuel ekstrainvestering på 100.000 kr.

Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS)
Har meldt afbud.
Socialudvalg/Pårørendestøtten afventer regeringens udspil vedrørende coronakrisen
om, hvor mange man må være forsamlet, før der igen kan arrangeres aktiviteter i udvalget.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra HS.

Indlæg fra Bjarne Berner (BJB)
Orientering om planlægning af MC-tur til Norge, Sverige og Danmark i perioden 29. august til 5. september 2020. På nuværende tidspunkt er der lidt usikkerhed om grænseåbningen til Sverige. Hvis det ikke er muligt at komme ind i Sverige, vil man forlænge
turen i Danmark og Norge.
Alle andre MC-ture er aflyst.
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Indlæg fra Jan Henrik Tiede, webmaster
Webmasteren kunne oplyse, at man var i gang med en professionel APP til Veteranportalen. Indtil videre bruges den portal, som vi har nu.
Husk opdatering af aktiviteter fra de forskellige udvalg.

4. Evt.
På mødet blev det drøftet, om E-sport var en aktivitet for VS, og om den lever op til, at
medlemmerne (veteranerne) kommer ud og op af sofaen. Der blev ikke truffet nogen afgørelse på mødet, om E-sport skal indgå som en fremtidig mulighed i VS-aktiviteter.
Der blev også nævnt livsstilskurser eller måske Arla-kurser for veteraner og pårørende.
Måske en ide som Socialudvalget kan arbejde videre på?
Næste møde i Formandsgruppen er torsdag den 11. juni 2020 virtuelt kl. 16.00 –
18.00.

Således opfattet, dato: 24. maj 2020

Per Ourø
Sekretær
Veteranstøtten

Niels Hartvig Andersen
Formand

Per Hinrichsen
Næstformand

Ole Stokholm Pedersen
Kasserer

Vedh. filer:
Oplæg Fane
VS-forslag til revideret budget 2020 af 14. maj 2020
Veteranstøttens forbrug pr.30.04.2020
Status for Veteranstøtten i relation til den igangværende coronapandemi.
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