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VETERANSTØTTEN
03 MAJ 2020

Status for Veteranstøtten i relation til den igangværende Corona Pandemi.
Forretningsudvalget
Har udsendt referat fra formandsudvalgsmøde i februar.
Har aflyst møde den 13. marts med Torben Stenstrup, Foreningsudviklerne. Indtil videre
er der den 01. april ved Idrætsudvalgets foranstaltning fremsendt en ansøgning på
60.000 kr. til Viet Jacobsen Fonden om et livsstilsændringskursus for udfordrede og
overvægtige veteraner.
Torben Stenstrup har lovet at fremsende forslag til hvilke fonde mv. som vi videre kan
søge midler fra.
Forretningsudvalget forbereder en snarlig orientering af Veterancentret om status på
Veteranstøttens aktiviteter. Herunder forventes det at vi fremviser et korrigeret budget i
medfør af konsekvenserne af Corona krisen.
Derfor har udvalget den 14. april forespurgt alle udvalg om følgende:
”Hvilke aktiviteter, som udvalgene har/havde planlagt til og med august måned, og
hvilke I allerede har aflyst eller planer på at aflyse/udsætte til efter 1. september?
Og en oversigt over aktiviteter, som I ikke kan gennemføre i 2020.
Dette for at give os et opdateret billede af Veteranstøttens økonomi contra forbrug,
både vores egen fra Finansloven, trækket på Inid Ingemanns Fond, VETC 2 mio. kr.
pulje og Krogagerfonden.”
Status er modtaget fra alle, undtagen Betina Bruun.
Forretningsudvalget har den 14. april aflyst alt til og med 10. maj, hvorefter yderligere
afgørelse træffes på baggrund af udmelding fra Myndighederne. Alle er opfordret til at
lave en plan B, der udskyder alt til efter 1. september 2020.
Næstformanden har fået fat i tre yngre veteraner, der kan deltage i nordisk workshop i
Norge senere på året.

I relation til det kommende møde for udvalgsformændene (M/K) i Slagelse den 14. maj,
så arbejder vores Webmaster på at vi kan arrangere et videomøde. Nærmere herom tilgår.
Aktivitetsudvalget
Vi har afholdt Gensynstræf for gruppetur Norge 2019, i perioden 14. - 16. februar, før
situationen omkring Covid-19.
Vores missionstur til Kosovo, som ligger efter 1. september, forsætter planlægningen.
Dette er dog under forudsætning af lempelse af rejserestriktioner for Kosovo på dette
tidspunkt. Rejsevejledninger følges løbende og evt. aflysning vil der først blive taget stilling til senere.
Vores missionstur til Kroatien, er flyttet til efter 1. september - og vil følge beskrivelse for
Kosovo turen ovenfor.
Gruppetur Danmark medio juni forsætter planlægning, dette dog med en plan B, i forhold til retningslinjer fra myndighederne.
Der i forbindelse med denne aktivitet også lidt udfordringer omkring brugen af Frøslevlejren, hvor vi på nuværende tidspunkt ikke kan tilbyde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for rengøring og værnemidler.
Dette kan betyde en aflysning, eller flytning til senere tidspunkt.
Gruppetur Norge medio august forsætter planlægning, dette igen under forbehold for
retningslinjer fra myndigheder og lempelse af rejsevejledning for Norge, som følges løbende.
Udsættelse til efter 1. september kan være en mulighed, men er ikke besluttet på nuværende tidspunkt.
MC Nordic Tour er ændret i forhold til planlagt, da de Finske Veteraner ikke havde mulighed for økonomi til deres deltagelse. Derfor er endelig planlægning ikke færdig på nuværende tidspunkt.
Jeg vil komme retur omkring denne aktivitet senere.
Omkring opstart at uddannelse af Race Marshalls er dette sat på hold. Dette skyldes
Sundhedstyrelsens stop for førstehjælpekurser.
Dette vil ikke blive startet på før efter 1. september, da firmaet som jeg i er dialog med
omkring førstehjælpskursus først, vil have mulighed efter denne dato.
Mere information til komme senere.
Fonde og Donationer (ej tilgået)

Friluftsudvalget
I skrivende stund har friluftsudvalget ikke aflyst noget. Vi afventer dog som mange andre 10. maj. Vi har en Bushcraft event i juni med 12 personer, som måske skal aflyses.
Derudover to Pilgrimsvandringer og en Norges tur i juli som vi afventer situationen for.
Telefonudvalget
Den 6 – 7 juni 2020 har telefonlinjen planlagt telefonmøde 2020.
Lige p.t. er mødet ikke aflyst, men hænger måske i en tynd tråd….vi afventer med at aflyse til de igangværende forhandlinger fra Christiansborg, vedr. genåbning af DK giver
resultat.
Vi følger naturligvis retningslinjer samt anbefalinger på Covid-19 området 100%.
Bliver det nødvendigt at udsætte mødet, vil det blive planlagt til efterår/vinter 2020.
Det totale budget vedr. mødet vil være mellem 15 – 20.000 kr.- som i så fald skal flyttes
til 3. eller 4. kvartal.
Socialudvalget
Socialudvalget har ikke haft andre aktiviteter end udvalgsmøde, et supevisionsmøde, og
pårørendeudvalget har haft et fastelavnsarrangement.
Vi har løbende i Corona-tidsrummet modtaget få henvendelser fra veteraner i nød, og vi
tager os stadig af de pågældende sager.
De arrangementer som var planlagt er alle aflyst!....vi håber nu på at der snart bliver lukket op for at kunne lave aktiviteter, og vi kan med forholdsvis kort tid få de planlagte aktiviteter stablet på benene. Vi satser stærkt på at få brugt vores budget for 2020.

Informationsudvalget
Informationsudvalget har ikke aflyst kursusaktiviteter, men har udskudt følgende arrangementer til efter 01 Sep:




VS Informationsseminar 14-15 Mar
Veterancafésamling Øst 28-29 Mar
VS Forårskursus 2-3 Maj

Det er intentionen at gennemføre alle ovennævnte aktiviteter i en eller anden form efter
1 Sep; herunder ser vi specielt på muligheden for at sammenlægge Veterancafesamlin-

gerne Øst og Vest, samt at sammenlægge Forårs- og Efterårskursus. Det skal understreges, at de af Veterancentret finansierede cafesamlinger således vil blive gennemført.
Informationsaktiviterne vil indledningsvis blive reduceret som følge af forbuddet mod afholdelse af større arrangementer. Således vil den planlagte repræsentation på Folkemødet i forbindelse med Hjemmeværnet brede forsvarspromovering samt deltagelse på
de store markeder som Døllefjellemusse, Vorbasse og Hjallerup ikke blive til noget. Planen er at komme tilbage i det offentlige rum så snart det er muligt, og i mellemtiden gentænke informationsområdet i retning af forenkling af budskaber og øget gennemslagskraft. 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.

Idrætsudvalget
1. INDLEDNING
Veteranstøttens (VS) Idrætsudvalgs (IDRUDV) Aktivitetsplan for 2020 omhandler de
idrætsaktiviteter og de -projekter, der gennemføres for veteraner og deres pårørende
samt børn i regi af VS.
IDRUDV er aktør, uanset om dette er direkte til egne aktiviteter eller i samarbejde med
samt støtte til andre institutioners eller enkeltpersoners idrætsaktiviteter.
IDRUDV vil samtidig i koordination med VS Forretningsudvalg søge at skabe et snævert
samarbejde om fælles idrætsaktiviteter sammen med andre landsdækkende idrætsaktører, så som DGI, DIF og DMI.
Aktivitetsplanen har til formål at give et kort overblik over de idrætsaktiviteter og -projekter, som IDRUDV har ansvaret for, herunder fordele det overordnede ansvar og opgaver på IDRUDV medlemmer samt andre frivillige i og med tilknytning til VS.
2. OVERORDNET PRIORITERING.
Den overordnede prioritering anvendes især, hvis der opstår kapacitetsproblemer, uanset om disse er af økonomisk, kompetence- eller tidsmæssig karakter.
Det kan betyde, at idrætsaktiviteter og -projekter kan gennemføres samtidig, selv om de
har forskellig prioritering.
Planlagte idrætsaktiviteter for alle veteraner, med særlig fokus på skadede veteraner og
deres nærmeste pårørende.
1. Nijmegenmarchen.

2. VETCAMP.
3. VS kan stille hold til væsentlige idrætsaktiviteter gennemført af andre aktører.
3. VS idrætsevents.
Idrætsprojekter for alle veteraner.
1. Samarbejde med andre landsdækkende idrætsaktører, idrætscentre samt kommercielle firmaer for at optimere støtten til veteraner med særlige behov og øge markedsføringen af VS.
2. Øvrige projekter.
Eksterne idrætsaktiviteter til støtte for skadede veteraner.
1. Samarbejde med DIF Soldaterprojekt og DMI.
2. Støtte til øvrige aktiviteter inden for andre institutioners eller enkeltpersoners idrætsaktiviteter, som medvirker til at synliggøre VS.
3. ØKONOMI.
VS afholder de udgifter, der relateres til aktiviteter, der er åben for alle veteraner samt
nærmeste pårørende og børn under hensyn til den samlede økonomi. Deltagerbetaling,
herunder egentransport kan derfor anvendes efter behov.
VS kan støtte DV aktiviteter, såfremt de er åbne for veteraner, der ikke er medlem af
DV.
4. AFSLUTNING.
IDRUDV Aktivitetsplan 2020 danner grundlag for markedsføringen i "Baretten", på VS
og DV hjemmesider samt synliggøres gennem de sociale medier med tyngde på VS Facebook-side.
Aktivitetsplanen opdateres jævnligt i takt med aktiviteternes og projekternes udvikling,
eller når behov opstår.
Aktivitetsplan samt revurderet budget for IDRUDV er vedlagt denne skrivelse
Camp Frøslev
Hermed status for første halvår 2020 Camp Frøslev
1. Januar. Beredskabsstyrelsen gennemført OK
2. Januar. HB-møde gennemført OK
3. Januar-Februar. Veterantræf UNFICYP gennemført OK
4. Februar. Gensyn GRP-tur Norge gennemfært OK

5. Marts. Informationsudvalgsmøde. Aflyst af aktør
6. Marts. HMAK træf. Aflyst af aktør.
7. Marts. FN-Museets generalforsamling. Aflyst af aktør
8. April. Rengøring aflyst af aktør
9. April. Efterskolen har aflyst film aktører. Aflyst af aktør
10. April-Maj. Forårsseminar. Aflyst af aktør, Der arbejdes fremadrettet med Søgårdlejren ,. Udvalg
11. Juni. Telefonudvalg. Aflyst af aktør
12. Juni. Hospitalsorden, Aktiv men aflyses formentlig efter 10 maj.
13. International Cykelløb, fortsat aktiv?????
14. Juni-Juli. Gruppetur DK, gennemføres af Svend Aage, set i relation til andre
burde den være aflyst.
15. Hovedrengøring er gennemført den 26-26 April, alt rengjort. Der er lavet aftaler
om rengøring efter ophold på kald. Det er aftalt et prisforløb pr 2 værelser incl badeværelse, Særskilt pris for køkken, 2 forskellige priser, alt efter om køkkenet har
været brugt, der aftalt en særskilt pris for gangareal og afspritning af håndtag, toiletter, køleskabe mm. Der åbnes kun værelser for det antal som er tilmeldt når
der en gang kommer gang i DK.
16. Som udviklingen ser ud lige nu, MAX 10 personer, så skal der findes alternativer
som kaserner. Informationsudvalget arbejder på alternativer, vi skal fortsat holde
afstand, her arbejdes der på søgårdlejrern, her kan der håndteres større forsamlinger, cafeteria op til 120 personer.
17. Skilte vask hænder mm, opsættes den 30 april. Håndsprit indkøbt og hældt på
sprayflasker, stilles i hver ende af H-16, køkken og ved samlingsstuen.
18. Der arbejdes fortsat på berøringsfri spritautomater, ingen på lager nogen steder,
holder tråden varm her.

Med venlig hilsen
Per Hinrichsen
Næstformand
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