VETERANSTØTTEN
FORMANDSMØDE
27. august 2020
Summarisk referat

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

1. Godkendelse af referat fra maj 2020 vedr. virtuelt Formandsmøde den 14. maj
2020.
Referatet blev godkendt og underskrevet. Vil blive lagt ud på hjemmesiden.
Godkendelse af referat fra juni 2020 vedr. virtuelt Formandsmøde den 11. juni
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 Formandsmøde.
Tak til udvalgsformændene for at holde ro på banjerne i disse coronatider, hvor der har
været mange spørgsmål om evt. aflysning og gennemførelser af arrangementer. Godt
klaret.
Formanden gjorde også opmærksom på særudgivelsen af Baretten med VS-aktiviteter i
2019 og VS-Årsberetning 2019, som blev uddelt på mødet.

Formand: Niels Hartvig Andersen. Heksehøjen 19, 4700 Næstved. Tlf. 61311098: formand@veteranstotten.dk
Veteranstøtten CVR-nr. 29 28 79 10. www.veteranstøtten.dk en del af Danmarks Veteraner.

Fra VETC Styregruppemøde den 25. august 2020 kan udledes, at vi nøje skal læse
evaluering af Veteranpolitikens 5 bilag (ca. 250 sider, så pas på med at udskrive),
hvoraf vi bør kunne finde vores fremtidige opgaver.
Ønske om at nedlægge Telefonlinjen, da der også er en telefon til VETC. VS er et godt
supplement til VETC professionelle linje. Niels Bannergaard lovede at lave et notat med
de fordele, som vores telefonlinje giver veteraner, pårørende og Forsvaret og de negative effekter, som det vil medføre, hvis denne aktivitet til 80.000 kr. årligt nedlægges. (Vi
har lige indkøbt for 50.000 kr. foldekopper med vores samt VETC døgntelefonnumre på,
så det kan tidligst ske per januar 2021, at VS telefonlinje nedlægges).
På mødet fik deltagerne på Formandsmødet udleveret den nye foldekop med begge telefonnumre på.
Også et ønske om at stoppe med at VS kan give tilskud på kr. 250.000 til udgivelse af
Baretten. Danmarks Veteraner har en kontrakt med 1 års opsigelse med GB-Grafisk, så
vi skal forhandle med VETC om, hvornår denne ændring kan træde i kraft. Hvordan
VETC så fremover vil kommunikere deres budskaber ud, får vi at se.
Måske et ønske om at VS indgår i at oprette og drive et veterankorps (Peer to Peer),
som skal være landsdækkende. Vi får se, hvad Forsvaret kan tilbyde af rammer og
hvilke opgaver, der skjuler sig under den overskrift.
VETC giver garanti for, at VS modtager 2.8 mio. kr. via finansloven til næste år.
Aftale om, at VS ikke ansøger om nye aktiviteter fra 2 mio. kr. puljen i 2021.
Vedr. afgang af næstformanden i VS, Per Hinrichsen, ultimo 2020 foreslås det, at næstformand i DV, Jens Winther Andersen, varetager denne opgave, hvis der ikke findes en
afløser.
Per Hinrichsen vil fortsat være tovholder på cykelløbet Ride4Rehab (R4R), som køres i
2021.
Vedr. afgang af sekretær i VS, Per Ourø, den 31. december 2020 foreslås det, at DV
nuværende fg. landssekretær, Jens Morten Jørgensen, varetager denne opgave, hvis
der ikke findes en afløser.

Indlæg fra næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH)
Orientering og status fra næstformanden vedrørende samarbejde og aktiviteter siden
sidst.
På baggrund af indhøstede erfaringer fra COVID-19 situationen foreslås det hensigtsmæssigt, at to af de planlagte formandsmøder gennemføres på Microsoft Teams. Dette
kunne være mødet i februar og mødet i august.
Jeg er rede til at lave en ansvarlig overdragelse til den kommende næstformand for Veteranstøtten. Bjarne Berner vil blive overdraget ansvaret for nordisk workshop for rekruttering af unge veteraner i Norge og senere i Danmark - forventeligt i forbindelse med
Engage koncert i Skive, august 2021.
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Jeg planlægger at være ressourceperson i forbindelse med R4R i 2021 i relation til invitation af udenlandske gæster, ceremonier, mv.
Såfremt vi skal prioritere ikke forbrugte midler, så skal det være min indstilling, at vi afser midler til uddannelse af racemarshalls, Famillietræningslejr i Vejen, anskaffelse af
Merchandise, betaling af 200.000 kr. til R4R, trøjer til IDRUDV, anskaffelse af APP.
I rammen af evalueringen af Veteranpolitikken er der efter min vurdering på sigt brug for
et visions-, missions- og strategiseminar. Torben Stenstrup stiller sig gerne – mod betaling – til rådighed.

Indlæg fra regnskabsfører Jens Martinussen (JM) og kasserer ved Ole
Stokholm Pedersen (OSP)
Orientering fra regnskabsfører
Det går godt, ikke så mange bilag pga. aflysninger i f. m. corona.
Nogle udvalg bruger få penge og andre flere penge alt afhængig af, hvilke aktiviteter der
kan afholdes.
JM har fremsendt en saldobalance per 12.08.20 over forbrug, se vedh. fil.
Orientering fra kassereren
Alle afregninger er betalt til dato. Eneste udestående, der ikke er betalt, er faktura fra
aktivitet Djurs Sommerland, Socialudvalget.
Mange fejl i afregninger, der medfører rettelser, ca. 25 procent bliver rettet.
Alle bør anvende den seneste og nye afregningsformular (2020), som kan hentes på
hjemmesiden Veteranstøtten på dette link: https://xn--veteransttten-jnb.dk/administration/blanketter/
Husleje for Camp Frøslev er ikke fremsendt af DSI Frøslev Aabenraa Kommune. OSP
rykker for denne faktura 2020.
Veteranstøtten arbejder med Danske Bank Business Online. Alle afregninger, fakturaer
mm. betales via kasserer Veteranstøtten.

Indlæg fra Idrætsudvalget ved Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC)
Vi gennemfører:
Cykling Bornholm uge 38
Mountainbike Præstø og Holstebro OKT
Familietræningslejr VEJEN uge 42
Muligvis veteransnorkling Kongsøre uge 43
Padeltennis Slagelse uge 46
Skydning Herning uge 47
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Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Jens Svane (JS)
Status og orientering fra Aktivitetsudvalget.
Gensynstur til Kroatien og Kosovo er aflyst i 2020.
Det, der er blevet forudbetalt i f. m. turen til Kosovo, har Aktivitetsudvalget modtaget et
tilgodebevis på (ca. 120.000 kr.).
Turen til Kroatien er der ikke forudbetalt noget til.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra JS.

Indlæg fra socialkonsulent/Specialstøtten Bjarne Berner (BJB)
MC-tur til Norge, Sverige og Danmark i perioden 29. august til 5. september 2020 er aflyst. Der bliver en ren dansk erstatningstur i perioden 1 – 6. september 2020, hvor turen
starter i Tyskland og slutter på Holmen, hvor der vil være arrangementer og indkvartering på fregatten Peder Skram.

Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB)
Friluftsudvalgets tur til Norge i uge 35 er aflyst.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NOB.

Indlæg fra Telefonudvalg ved Niels Bannergaard (NBA)
Poul Hubel, telefonvagt, er afgået ved døden. Der deltager repræsentanter fra Telefonudvalget til bisættelsen. Æret være Pouls minde.
Telefonudvalget holder møde i Frøslevlejren den 10. – 11. oktober 2020, hvor der også
deltager 3 repræsentanter fra Veterancenteret Ringsted.
Telefonudvalget har en ”kunde”, der fylder meget, har været indlagt forskellige steder,
blevet afhentet af politiet flere gange pga. alkohol, stoffer, samlivsproblemer m.m. Er
opgivet af Veterancenteret, Bjarne Berner og Vagn Riisager.
Claus Henrik Pontoppidan fyldte 75 år den 16. august 2020, hvor Telefonudvalget
sendte blomster til fødselaren.
NBA deltager i Flagdagen i Greve, hvor NBA er hovedtaler. Per Amnitzbøl Rasmussen
deltager også i arrangementet.
FUT er en ny organisation, som er et samarbejde mellem politi og psykiatrien, hvor der
er etableret et udrykkerhold, der skal rykke ud til psykiske syge. Der bliver afholdt et informationsmøde om emnet i Frøslevlejren, hvor NBA evt. deltager.
Tilgang af støttemedlem (kvinde i Frøslev) som telefonvagt.
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Informationsudvalget ved Steen Møller Petersen (SMP)
Informationsområdet
Kørende info (åbent hus-arrangementer/markeder mv.)
Per Amnitzbøl er Point of Contact for alle henvendelser og invitationer i forbindelse med
det brede, udadvendte informationsarbejde. Fleksibel gruppe sammensættes efter invitation fra Per, som koordinerer mv. og trækker på de af Veteranstøttens medlemmer,
som ”gerne vil deltage”.
Endvidere koordinerer Per samarbejdet med Danmarks Veteraner og FN Museet samt
øvrige relevante aktører.
Informationsarbejde rettet mod veterancaféer
Veteranstøtten gennemfører kurser i det omfang, de kan finansieres med direkte tilskud
fra VETC.
Informationsarbejde rettet mod veterankoordinatorer
Inviteres til at deltage i INFO-kurser mm.
Redaktionel støtte:
Internt
PR for udvalg kun i det omfang, det bliver efterspurgt og på en case-by-case basis.
Eksternt
DV/VS Soldatens kort: en kort raison d’etre for DV/VS skal udvikles.
Foredrag for eksterne interesserede vil også kunne gennemføres i fremtiden. Per er tovholder på henvendelser.
Pressemeddelelser/svarberedskab for de 3 – 5 vigtigste veteran-policy-sager skal udvikles.
Turne godkendt og betalt af 2 mio. kr. puljen fra VETC
FN Museet har fået bevilling til en fælles tour med DV og VS. Er udsat til 2021. Per er
tovholder.
Merchandise
Hvis midler i overskud så genoptryk/ny redigering af folder og investering jf. udsendte
plan.

Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS)
Lalandia blev aflyst pga. af corona i marts måned.
Arrangement på Egeskov Slot er blevet aflyst!
Foredrag med Kent Hansen d.2/7 (31 deltagere) var desværre ikke godt nok til, at vi
kunne gennemføre et nr. 2 foredrag.
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Socialudvalget havde udvalgsmøde d. 4/7, hvor planlægningen af aktiviteter blev foretaget. 2 af aktiviteterne er nu gennemført med stor succes. Vi har haft 155 deltagere med
i Djurs Sommerland og 65 deltagere i Sommerland Sjælland med udgifter på i alt
82.211 kr.
Afmeldinger i sidste øjeblik er stadig et træls problem. HS overvejer evt., om der skal
oprettes en venteliste, så der i f. m. afmeldinger kan tages kontakt, således at de på
ventelisten med kort varsel kan møde op til aktiviteten.
Formanden besøgte d. 24/6 Veterancafe i Holstebro, og så en cafe, som blomstrer.
Der er kommet styr på Pårørendestøtten i Nordjylland. Gruppen har fået eget navn,
budget på 25.000,- kr., og egen formand og næstformand.
Socialudvalget har haft få henvendelser i løbet af året, og de, der er kommet, har fået
øjeblikkelig hjælp og henvisninger.
Politiets "veteranstøtte" (Politiets Thin Blue Line) har igen henvendt sig, men de kommer ikke videre.
Socialudvalget har anskaffet 1.000 armbånd, som vi benytter under vores arrangementer, og det har vist sig at være en rigtig god løsning. Må gerne bruges af andre i VS.
Henvendelse til HS.

Indlæg fra Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen (OSP)
Alt kører som planlagt i forbindelse med coronavirus (COVID-19). Når alle værelser har
været i brug, rengøres bygningen af eksternt rengøringsfirma. Vi skal modtage gæster
til en coronafri bygning og sikre, at ingen smitte bæres videre. Det giver lidt flere udfordringer end normalt. Det håndterer vi smertefrit.
De aflyste aktiviteter, møder med flere, da coronakrigen brød ud, er begyndt at vende
tilbage. Der er en rimelig aktivitet i august og september 2020. Som det ser ud lige nu,
vil der igen i år være en større nedgang i overnatninger og personantal.
Forbrug til dato er 168 overnatninger, fordelt på 120 personer. Administration 12 timer.
OSP har brugt 85 timer til dato.

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
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Det besluttes hermed, at der IKKE må indgås bindende og økonomiske aftaler for aktiviteter i 2021, da vi skal afvente resultatet af dette års forbrug og vores kommende missionsseminar. Vi skal ikke binde penge i aktiviteter, som vi måske ikke kan/vil/skal gennemføre fremover.
Årsmødet foreslås aflyst pga. usikkerhed om vores kommende opgaver (er aflyst).
Det foreslås, at vi gennemfører et årsmøde i foråret 2021.
Alle udvalgsformænd inviteres til DV Repræsentantskabsmøde og Formandsmøde på
Langelands Kaserne 18. – 19 september. Tilmelding direkte til landssekretæren Jens
Morten Jørgensen jf. DV hjemmeside.
Næste VS Styregruppemøde den 17. november 2020.
VETC Veteranforum, julegudstjeneste og reception i Ringsted gennemføres den 2. december 2020. Alle er velkommen.
VS nye fane skulle have været indviet på årsmødet, men udsættes til næste år.
Forretningsudvalget udfærdiger en ny struktur på VS, således at styregruppen nedlægges, og CH VETC ikke sidder fast med ved bordet, men kan indgå case by case som
ekstern rådgiver.

Indlæg fra næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH)
Samarbejde med veteranaktører mv.
01 juli: Møde med Torben Stenstrup, Foreningsudviklerne. Der ansøges nu om 100.000
kr. til Familietræningslejr i Vejen, kr. 60.000 til Livsstilsændringskursus ultimo 2020,
kr. 40.000 kr. til UDD af racemarshalls. Indtil videre er der købt konsulentydelser for kr.
10.000 kr.
13. august: Møde med VETC vedrørende revideret budget
14. august: Interviewet til P1, Morgen i medfør af udgivelse af FMN-evaluering
25. august: Møde med VETC i regi af VS styregruppemøde
03. september: Videomøde med DIF Soldaterprojekt om R4R.
VS Årsmøde 27. – 28. september 2020 er aflyst pga. de restriktioner, der er ifm.
coronavirussen, at det ikke er muligt at anvende Forsvarets indkvartering i øjeblikket.
3 ”unge” veteraner udpeget til nordisk workshop i Norge ultimo 2020 om rekruttering af
yngre veteraner. Er indtil videre udsat på grund af COVID-19 restriktioner.
Har meddelt formandsgruppen at næstformanden grundet nye jobs – efter fire års tjeneste i VS – stopper som næstformand ultimo 2020.
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25. juni: Møde med DIF vedr. R4R, der gennemføres trods udskydelse af prolog til tour
de France. Gennemføres i perioden 22/6 – 02/07 2021 således:
22/6: Ankomst
23/6: Aalborg – Karup
24/6: Karup – Varde
25/6: Varde – Skrydstrup
26/6: Skrydstrup – Gråsten
27/6: Søgaardlejren – Svendborg
28/6: Svendborg – Vordingborg
29/6: Vordingborg – Jægerspris
30/6: Jægerspris – Høvelte
01/7: Høvelte – København
02/7: Hjemrejse
Invitationer fremsendt til USA, UK, Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Træningssamling i april 2021 øst for Storebælt. VS har lovet at skaffe op til kr. 200.000 til projektet.

Indlæg fra regnskabsfører ved Jens Martinussen (JM), kasserer Ole Stokholm Pedersen (OSP)
Hvis udvalgsformændene har behov for at se, hvad der er brugt af midler, er man velkommen til at kontakte JM.
HUSK, at ifm. fremsendelse af afregningsblanketter/faktura elektronisk skal det være
scannet og MÅ IKKE VÆRE FOTO. Husk at orientere jeres støttemedlemmer i udvalgene om dette.

Indlæg fra Idrætsudvalget ved Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC)
VETCAMP kører snorlige, holdet er tæt på at blive udtaget, alt efter planen.

Indlæg fra Aktivitetsudvalget ved Jens Svane (JS)
Gennemfører 2 x gensynstur i Frøslevlejren ved Svend Aage.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra JS.

Indlæg fra socialkonsulent/Specialstøtten ved Bjarne Berner (BJB)
Der er/har været voldsomt travlt under den lange coronalukning, som har medført ekstraordinære udfordringer for sagsbehandlingsgangen i mange sager. Der er fortsat nye
henvendelser om alt fra misbrug, skilsmisse/samvær/bodelingskonflikter, arbejdsskadesager, pensionssager osv. Alle sager søges løst i tæt og godt samarbejde med relevante instanser, med rigtig gode resultater for veteranerne og deres pårørende.

8

Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB)
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NOB.

Indlæg fra Telefonudvalget ved Niels Bannergaard (NBA)
Ingen bemærkninger.

Indlæg fra Informationsudvalget ved Steen Møller Petersen (SMP)
Kursusområdet
Seminar efterår 2020
Informationsudvalgets seminar afholdes i Frøslev 12. og 13. september.
Der er pt. ca. 15 tilmeldte.
Efterårsseminar 2020
Gennemføres i Nymindegab fra fredag den 2. til søndag den 4. oktober (endelig bekræftelse fra FES skal indhentes – ellers søges en løsning uden for hegnet).
VeteranCafé Netværkssamling VEST
Gennemføres i Nymindegab lørdag den 31. oktober og søndag den 1. november (endelig bekræftelse fra FES skal indhentes – ellers søges en løsning uden for hegnet).
VeteranCafé Netværkssamling ØST
Der er afsendt reservation til FES om benyttelse af Vordingborg Kaserne. Afventer bekræftelse for dagene lørdag den 28. og søndag den 29. november. Ellers søges en løsning uden for hegnet.

Indlæg fra Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR)
Orientering og status på merchandisebehovet.
Merchandise til Veteranstøtten – rest 2020
Nødvendige anskaffelser:
Foldekopper 2.000 stk.
48.000 kr.
Genoptryk af info-folder (opdatering) 5.000 stk. 14.000 kr.
Labels, flere varianter
26.000 kr.
88.000 kr.
Ønskelige anskaffelser:
Yderligere 1.000 foldekopper
Fold-up bannere 20 stk.
VS pavilloner 3 x 3 meter, 2 stk.
Kuglepenne 1.000 stk.
Plast visitkort 3.000 stk.

24.000 kr.
20.000 kr.
36.000 kr.
9.000 kr.
5.000 kr.
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Flyers + layout 2.000 stk.
Plakater A3, 500 stk. + layout
Hand out målrettet FN-dagen
Div. inventar til turne og arrangementer

3.000 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.
6.000 kr.
112.000 kr.

Derudover kan man overveje en trailer og en sækkevogn til materialer.
Nye tiltag – 2020 ekstra:
Prof layout plakat
Prof layout flyver
Jubilæumsmønter til gaver – kurser, 100 stk.
Facadebanner til turnepavillon (VETC)
Turne-info-folder 10.000 stk.
Beklædning polo, T-shirt og tynd jakke
Regnslag FN MUS 500 stk. a kr.10,Planlægningskørsel

2.500 kr.
2.500 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
15.000 kr.
20.000 kr.
5.000 kr.
5.000 kr.
65.000 kr.

HS spurgte ind til muligheden for indkøb af trøjer og jakker til udvalgets medlemmer, så
de var ens, ifm. deres arrangementer, så deltagerne kunne se, at de var fra VS. HS fik
svaret, at HS skulle opgøre behovet og fremsende det til Informationsudvalget, der vil
taget det med i deres budget for Merchandise.

Indlæg fra Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS)
Vi har ca. 150.000, - kr. tilbage på budget, og dem håber vi på at kunne bruge på evt. 12 arrangementer i 2020.
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4. Evt.
Årsmødet den 26. – 27. september 2020 er AFLYST.
Næste møde i Formandsgruppen er torsdag den 26.november 2020 kl. 14.00 – 18.00
i Slagelse.

Således opfattet, dato: 9. september 2020
Per Ourø
Sekretær
Veteranstøtten

Niels Hartvig Andersen
Formand

Per Hinrichsen
Næstformand

Vedh. filer: VS saldobalance per 12.08.20
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Ole Stokholm Pedersen
Kasserer

