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Deltagere: Niels Hartvig Andersen (NHA), Per Lorenz Hinrichsen (PLH), Per Ourø (PO), 
Finn Pauli Nielsen (FPN), Ole Stokholm Pedersen (OSP), Jan Henrik Tiede (JHT), Jens 
Svane (JS), Betina Bruun (BB), Bjarne Berner (BJB) og Jørn Hvenegaard Christiansen 
(JHC).   

 
Afbud fra: Niels Bannergaard (NBA), Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR), Helle Soltau 
(HS), Jens Martinussen (JM), Niels Overgaard Blok (NOB) og Steen Møller Petersen 
(SMP). 
 
 
 
1. Formål med det ekstraordinære virtuelle møde er at holde flest mulige i Formands-
gruppen orienteret om, hvad der rører sig internt og eksternt ifh. Veteranstøtten, samt 
afklare udvalgenes udlandsrejser til Norge, Sverige, Kroatien, Kosovo og Spanien. 
 
 

Indlæg fra næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH)  
 
Næstformanden bød velkommen til deltagerne i det ekstraordinære virtuelle møde, hvor 
NF redegjorde for mødes formål.  
 
Formålet er primært at afklare udvalgenes udlandsrejser til Norge, Sverige, Kroatien, 
Kosovo og Spanien. 
 
Det er Forretningsudvalgets vurdering efter myndighedernes udmelding, at rejser til 
Norge kan gennemføres fra den 15. juni 2020. De norske myndigheder skal dog god-
kende dette. (Efterfølgende har Norge meddelt, at der ikke vil blive plads på veteran-
centeret i Bæria, hvorfor turen bliver flyttet til CAMP Frøslev. NHA). 
 
Rejser til Sverige, Kroatien, Kosovo og Spanien kan for nærværende ikke gennemføres 
indtil udgangen af august 2020. Det er vurderingen, at rejser til EU-lande vil kunne gen-
nemføres efter udgangen af august 2020, hvorfor rejserne til Kroatien og Spanien plan-
lægges gennemført i oktober og december 2020. For rejser til Sverige vurderes det, at 
der vil blive tilvejebragt en afklaring inden udgangen af juni 2020. 
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Henset til, at Kosovo ikke er et EU-land, og indtil videre har haft grænserne lukkede 
samt fastsat, at man skal 14 dage i karantæne, vurderes det for risikabelt at gennem-
føre rejsen i august. Da de tilmeldte til Kosovo turen har behov for en snarlig afklaring, 
så foreslås dette års Kosovotur aflyst. Det blev godkendt at aflyse missionsturen til Ko-
sovo. 
Med baggrund i ovennævnte udtalelse anmodes om kommentarer fra følgende: 
 
 

Indlæg fra Formanden Niels Hartvig Andersen (NHA) 
 
Formanden orienterede om følgende: 
 
Forsvarsministeren har ønsket at dele ca. 40 foldekopper ud, så Veteranstøtten har for-
anstaltet, at Forsvarsministeren har modtaget et antal foldekopper fra VS - god reklame. 
 
Uro i den norske veteranverden pga. kritiske udtalelser i den offentlige presse. Morale: 
Undlad at bruge pressen som talerør. 
 
Jeg kan opfordre til, at VS opretter en fælles aktivitetsoversigt, hvor alle vores aktiviteter 
kan ses på et sted på hjemmesiden og på Veteranportalen. 
 
Opfordrer alle udvalg til at lægge deres aktiviteter ind på Veteranportalen via Webma-
ster. 
 
Vi har opfordret VETC til at oprette et Google map over kendte offentlige mindesmær-
ker/gravstene for veteraner, så man f.eks. kunne lave ture til disse inden for sit geografi-
ske område. 
 
Frivilligt Veteranforums møde 24. juni er udskudt til 28. oktober. 
 
Jeg undersøger, om og hvordan vi fremover kan godkende referater elektronisk. 
 
Indlæg til Baretten skal afleveres ASAP. 

  
Ved ønske om forudbetaling til aktiviteter i 2021 skal næstformanden og formanden 
kontaktes forud herfor, og inden der betales. 
 
Tak til Finn Pauli for mere end 10 gode år som formand for Idrætsudvalget. Du har sat 
dig mange og store mærker i Veteranstøttens verden, ikke mindst turene til Club La 
Santa, marcher, livsstilskurser m.m. Og velkommen til Jørgen Hvenegaard, som ny for-
mand. Du har meget at leve op til, men jeg ved, at du kan klare det. Held og lykke. 

 
 

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 02.06.2020, se vedh. fil, mail fra regn-
skabsfører den 09.06.2020. 
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Kassereren fremlagde følgende: 
 
Mange rettelser i køresedlerne. Der skal skrives det reelle kr.-tal, som regnemaskinen 
(Excel regnearket) viser.  
Køresedler 2019 er udfaset. Der skal anvendes køreseddel 2020, som hentes på 
hjemmesiden på dette link. 
https://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=721 
 
Husk at informere jeres medlemmer om ovenstående. 
 
Telefonudgift TDC, der stadig kører i systemet som et skyldigt beløb, som overrules af 
nyere betalinger, kommer altid som rykker 1 og 2, - en gammel sag, der har kørt siden 
2018/2019/2020. I sagen har der været mange samtaler og skrivelser vedrørende dette 
skyldige beløb, som vi må erkende, skal betales, så den kan komme ud af verden. Bli-
ver betalt i uge 24/2020. (Er sket). 
 
 

Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Jens Svane (JS) 
 
JS kunne oplyse, at Aktivitetsudvalget har betalt (hotel/mad, transport) for gensynsturen 
til Kosovo. Der arbejdes på at få pengene retur eller en voucher. 
Ang. flybilletter til Kosovo er 1. rate betalt. Også her prøver Aktivitetsudvalget at få pen-
gene tilbage eller en voucher.  

 
 
Indlæg fra Bjarne Berner (BJB) 

 
Der arbejdes fortsat på en MC-Tour, som erstatning for den aflyste tur til Finland. 
Der planlægges på en MC-Tour med start i Norge den 28. august 2020, hvor turen kø-
res via Gøteborg/Frederikshavn til Danmark med afslutning i Danmark den 5. septem-
ber 2020.  
  
 

Indlæg fra Idrætsudvalget ved Finn Pauli Nielsen (FPN) 
 
IDRUDV havde ingen substantielle bemærkninger til den af FUDV fremsendte anbefa-
ling vedrørende VS-udlandsrejser. 
 
IDRUDV opfordrede til, at der ikke bliver sagsbehandlet på virtuelle møder.    
 
IDRUDV forespurgte, om der - ud over FMDs - var bemærkninger til IDRUDV frem-
sendte mail vedr. forslag til optimering af den tværgående koordination af VS-aktiviteter 
i efteråret 2020 henset til alle aflysninger i foråret pga. coronakrisen.  
Der var ingen bemærkninger.  
Ref. mail fra FPN den 11.06.2020 til Formandsgruppen i Veteranstøtten. 
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Udvalgene bedes derfor lægge deres aktiviteter ind i Veteranportalen. Og at alle aktivi-
teter føres via næstformanden på en samlet VS-aktivitetsoversigt, som kan bruges på 
hjemmesiden og i Baretten. 
 
IDRUDV gennemfører ordinært IDRUDV-møde den 13. juni 2020, hvorefter IDRUDV 2. 
reviderede plan fastlægges og fremsendes til webmasteren til VS HS og Veteranporta-
len.   
 

 
Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB) 

 
Var forhindret i at deltage i mødet. 

 
 

 
2. Øvrige udvalg høres efterfølgende for yderligere bemærkninger i følgende orden: 
 
 

Informationsudvalget ved Steen Møller Petersen (SMP) 
 

Var forhindret i at deltage i mødet. 
 
 
Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS) 

 
Var forhindret i at deltage i mødet. 

 
 
Telefonudvalg ved Niels Bannergaard (NBA) 

 
Var forhindret i at deltage i mødet. 

 
 
Indlæg fra Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen (OSP) 

 
Klar til Gruppetur DK sidst i juni 2020. Efter gruppeturens afslutning vil der være rengø-
ring af rengøringsfirmaet, jævnfør aftale omkring rengøring af berørte områder med til-
hørende afspritning af alle berøringsflader mm. 

 
 
Indlæg fra Inid Ingemanns Fond og donationer ved Betina Bruun (BB) 

 
Er i dialog med grupper, der har søgt om midler/modtaget midler, men endnu ikke har 
kunnet afholde arrangementet grundet coronavirussen. Arrangementer forsøges flyttet 
til efter august 2020. 
Ingen yderligere bemærkninger. 
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Indlæg fra næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH)    
                     

Budget 2020, 1.rev. (Kort gennemgang på baggrund af det fremsendte). 
 
NF kunne oplyse, at ikke alle udvalgsformænd endnu havde fremsendt det reviderede 
budget for deres udvalg.   
 
Det reviderede nedbrudte budget vil efterfølgende blive fremsendt til Veterancentret. 
 
 
 
3. Evt., herunder næste møde 
 
Sekretæren oplyste, at han stopper som sekretær til årsskiftet.  
 
Næste møde i Formandsgruppen er torsdag den 27. august 2020 kl. 14.00 i Slagelse.  
 
 
 
 
 
Således opfattet, dato: 15. juni 2020  
 
 
Per Ourø 
Sekretær 
Veteranstøtten 
 
 
 
Niels Hartvig Andersen   Per Hinrichsen Ole Stokholm Pedersen 
Formand   Næstformand Kasserer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedhæftet fil: Saldobalance VS per 26.06.2020  


