VETERANSTØTTEN
FORMANDSMØDE
26. november 2020
Virtuelt møde
Summarisk referat
Deltagere: Niels Hartvig Andersen (NHA), Per Lorenz Hinrichsen (PLH), Per Ourø (PO),
Ole Stokholm Pedersen (OSP), Niels Overgaard Blok (NOB), Jan Henrik Tiede (JHT),
Betina Bruun (BB), Bjarne Berner (BJB), Steen Møller Petersen (SMP), Niels Bannergaard (NBA) og Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC).
Afbud fra: Helle Soltau (HS), Jens Martinussen (JM) og Jens Svane (JS).
Næstformanden bød velkommen til VS virtuelle møde, hvor der også blev budt velkommen til Bjarne Møller, pensioneret major, der ville lytte med for at lære os og formandsgruppen bedre at kende, så han til næste år kan lære os noget om at lede frivillige og
bedre kommunikere med dem og os selv indbyrdes.
I mødet deltog også næstformanden fra Danmarks Veteraner, Jens Winther Andersen,
der skal overtage efter Per Hinrichsen efter nytår, og Morten Jørgensen, som er landssekretær i Danmarks Veteraner, og som skal overtage efter Per Ourø som sekretær
også efter nytår.

1. Status på gennemførte og aflyste/udskudte aktiviteter i 2020
Formanden Niels Hartvig Andersen (NHA)
Formanden har deltaget i følgende arrangementer/møder siden sidst:
Den 3.-5. september 2020 deltaget i VS MC-tur med besøg ved Gardehusarregimentets
Veteran Panser og Køretøjsforening i Næstved og fredagsbar på Hærens Officersskole
samt Flagdag på Kastellet. VS MC-tur havde arrangeret indkvartering på Fregatten Peder Skram, hvor overnatning og forplejning er rigtig god og billig (bemærk toilet/bad er
ude på havnekajen).
8. september: Møde med Jacob Panton, formand for Veteranskytterne med tilbud om
film: Den døde soldat og DV HB-møde på Teams og møde med Richard Hansen, Applied Technologies A/S.
11. sep.: Donation fra DrugStars (Redaktør Erik Petersen) og DSL Formandsmøde i
Skive (Birger Kjer Hansen).
14. sep.: Møde med formand Milo fra Veteranforeningen Blood of Heroes.
15. sep.: Møde med Rasmus Lohse, formand for Veterancafe Grønland om etablering
af en lokalforening Grønland under DV. Udvikling for VS her?
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 De Blå Baretter.

24. sep.: Planmøde i Kastellet om FN-dagen 24. oktober.
28. sep.: Møde med CABI i Næstved, Per H., og Steen Møller Petersen er POC.
29. sep.: VS-møde (Bjarne Berner) med Marinehjemmeværnet, en veteranfamilie og besøg ved Christian Ring. Brev fra Forsvarsministeren, hvor VS fremhæves positivt.
22. okt.: Briefing om ved Atlantsammenslutningens 70 års FN-seminar for FN’s oprettelse på HO med emnet: De Blå Baretter i krig og fred.
23. okt.: HB-møde og gennemgang af parade på FN-dagen og modtage donation på kr.
15.000 fra Gardernetværk, sponsor, til AKUT-hjælp til veteraner med misbrug.
26. okt.: 50.000 kr. modtaget fra Østifterne, som donation til familietræningslejr til Idrætsudvalget, udover budget 2021.
27. okt.: Møde med NK/VS i KBR om ØKO.
2. nov.: VS ØKO-møde med VETC.
3. nov.: Kontakt med Inid Ingemanns Fond. Muligt møde i januar 2021. Formentlig får
VS også midler herfra i 2021.
7. nov.: NOV BNVF Formandsmøde på Teams. Næste møde i februar 2021, første
egentlige møde forventes tidligst til august i Bæreia, Norge.
11. nov.: Møde med R4R, DIF-Soldaterprojekt på Teams og NK/VS. NK/VS er POC.
8. dec.: VS-styregruppemøde på VETC.
9. dec.: Møde med MF (S) Kasper Roug om veteransagen.
22. dec.: DV-Mindedag i Kastellet (FM og FC inviteres, maks. 10 personer).
21. jan. 2021: HB-møde på Sjælland.
Tak for indsatsen og kontakten til respektive udvalgsmedlemmer for at holde gejsten
oppe, trods aflysninger.
Lige om lidt tilgår tlf.-, IT- og administrationspenge skattefrit til udvalgsformændene og
ressourcepersoner. Husk at fremsende bankkontonr. til Ole Stokholm (VS-kasserer).
Indkøb af VS INFO-folder plus PR-materialer også fra Inid Ingemans Fond.
Godkendelse af ny støbeform til Nordisk Medalje.
50 mio. kr. puljen iværksættes. Måske bliver vi kontaktet.
Gardernetværk og AKUT-hjælp, Garderløb Virtuelt. Er Idrætsudvalget POC?
Resultatet af VS-ØKO-møde: 325.000 kr. til DV, 100.000 kr. til Færøerne og Grønland,
300.000 kr. til Veteran-appen, 200.000 kr. til R4R, tilskud til Veteranmagasinet Danmarks Veteraner, og ro på VS-tlf.-linje.
Arbejdet med ny VS-struktur - vedtægtsændringer på næste DV REPR-møde april
2021. Pixi-modellen blev gennemgået og godkendt.
Veteran-app: Henrik Tiede, Steen Møller Petersen, se også Henriks indlæg i nedenstående referat.
Flamingo Naturpark – igangværende projekt ang. veteranbosted i samarbejde med Holstebro Kommune og VS. Steen Møller Petersen er POC.
FN-resolution 1425 for kvindelige soldater/veteraner. Anne Bill er POC.
Ansøgninger til VETC-Veteranpuljen og Børne-familiesommerlejr 9. november. Status:
Veterancafesamling overført til Uddannelsesudvalget 2021 ud over VETC budget 2021.
Årsberetning iværksættes efter samme skabelon som i 2019.
Budget 2021 revideret ved NK/VS.
Jule- og nytårshilsner til alle, der får bladet. VS-Årsberetning udsendes til alle aktive
elektronisk. (Husk at fremsende oplysninger til sekretæren, når I har til-/afgang i jeres
udvalg).
Næste nummer af Veteranmagasinet Danmarks Veteraner udsendt elektronisk den 26.
november 2020. Tilgår efter 14 dage i hard copy.
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God jul og et godt coronafrit nytår.

Næstformanden Per Lorenz Hinrichsen (PLH)
Samarbejde med veteranaktører mv.
3. september og 11. november 2020 har NF deltaget i videomøde med DIF Soldaterprojekt vedr. R4R, der gennemføres trods udskydelse af prolog til Tour de France. Gennemføres i perioden 22. juni – 2. juli 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
1/7: Høvelte – København
2/7: Hjemrejse.
Invitationer fremsendt til USA, UK, Finland, Norge, Sverige og Tyskland. USA og UK
har ikke sagt endeligt ja til deltagelse endnu pga. coronavirussen. Træningssamling 9.11. april 2021 øst for Storebælt. VS har lovet at skaffe kr. 200.000 til projektet.
Det er besluttet at udskyde uddannelsen af racemarshalls til cykelløbet i 2022.
1. september 2020 har VS i samarbejde med Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne
sendt 11 ansøgninger frem til fonde. Der er ansøgt om familietræningslejr i Vejen, livsstilsændringskursus samt sociale arrangementer i forlystelsesparker. Der er modtaget
50.000 kr. fra Østifterne til familietræningslejr samt en række afslag. Indtil videre er der
købt konsulentydelser for 17.000 kr.
2. november 2020: Møde med VETC vedrørende revideret budget 2020 samt udkast til
fordeling af ikke forbrugte midler.
8. december 2020: Styregruppemøde ved VETC, hvor budget 2021 forventes godkendt.
Desuden forventes samarbejdsaftale med DIF-Soldaterprojekt, R4R godkendt, herunder
de 200.000 kr., VS skyder ind i projektet.
VS planlagte Årsmøde 27. – 28. september 2020 blev aflyst. Der planlægges på et årsmøde i 2021- forventeligt i september 2021 i civile omgivelser.
Forretningsudvalget besluttede at aflyse to planlagte gensynstræf i Camp Frøslev i november og december 2020 på grund af corona, hvilket gav anledning til, at turleder
Svend Aage Olsen valgte at forlade VS efter 14 års virke. Det gav anledning til en ”Shitstorm” på Facebook, hvor især formanden blev hængt ud. Orientering er sendt ud til alle
udvalgsformænd.
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3 ”unge” veteraner udpeget til nordisk workshop i Norge i 2021 om rekruttering af yngre
veteraner. Dette er indtil videre udsat på grund af COVID-19 restriktioner. Bjarne Berner
er POC.
Formandsgruppen er blevet informeret om, at PLH, grundet nye jobs – efter fire års tjeneste i VS – stopper som næstformand ved udgangen af året.
Sidste års årsberetning er sendt ud til formandsgruppen til inspiration for årsberetning
2020. Der skal fokuseres på det, der er gennemført samt især på, hvad der er blevet aflyst. Termin udgangen af december 2020.
Formand for Aktivitetsudvalget Jens Svane er langtidssygemeldt. PLH fungerer indtil
udgangen af december 2020 som formand for udvalget.

Regnskabsfører Jens Martinussen (JM) og kasserer Ole Stokholm Pedersen (OSP)
JM har meldt afbud.
Til info.
Hvis udvalgsformændene har behov for at se, hvad der er brugt af midler, er man velkommen til at kontakte JM.
Orientering fra kassereren, Ole Stokholm
Kassereren nævnte, at der fortsat er mange rettelser i afregningsblanketterne.
Kassereren nævnte også, at der er plads til forbedringer, og i 2021 bliver det forhåbentligt bedre.
Alle afregninger et betalt til dato samt bogført. Formanden har fået liste med ikke bogførte betalte midler til videre foranstaltning.
Afregninger for året bedes afleveret til kassereren hurtigst muligt i f. m. afslutning på
regnskabsåret 2020.
Husk at anvende de nye køresedler/afregningsblanketter, som ligger på VS-hjemmeside, når vi går ind i 2021.
Kassereren tilbød at gennemgå hele den fremsendte saldobalance. Saldobalancen var
fremsendt til mødet af regnskabsfører Jens Martinussen.
Saldobalancen er vedhæftet referatet.

Jan Henrik Tiede, webmaster
Status hjemmeside
Besøgstallet på hjemmesiden afspejler situationen i coronaudviklingen i Danmark.
Vi fik i marts indført begrænsninger i vores aktiviteter. Disse blev der så åbnet op for
igen i løbet af sommeren, hvorefter vi igen i august blev begrænset i gennemførelse af
aktiviteter.
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Vi var ved udgangen af oktober oppe på 19.121 besøgende på hjemmesiden. Gennemsnittet for årene 2016 – 2019 er 19.770, så vi kommer højere op end gennemsnitstallet i
år. Sammenlignet med sidste år, vil vi dog opleve et fald i antallet af besøgende. I 2019
havde vi 31.935 besøgende.
Status Facebook
Ny redaktør er Gert Lodrup Andersen. Det er ham, I skal henvende jer til i dagligdagen
med bemærkninger og indlæg til Facebook. Jeg er stadig administrator, men blander
mig mindst muligt henset til, at jeg har andre og tungere opgaver at løfte for tiden.
Veteranportalen
Webmasteren kunne oplyse, at man var i gang med en professionel app til Veteranportalen. Webmasteren orienterede Formandsgruppen om appen - se nedenstående.
Appen skal kunne bruges på såvel iOS og Android platforme (smartphones og tablets).
Endvidere vil vores nuværende hjemmeside også fortsætte indtil videre. Appen vil
trække informationer fra databasen, som er på hjemmesiden.
Det er besluttet, at man kan komme på appen, som enten ”en registreret bruger” eller
som ”en uregistreret bruger”. Den registrerede bruger får mulighed for selv at lægge arrangementer op.
Ellers følger appen i hovedtræk indholdet af vores hjemmeside, dog vil der blive nogle
mere smarte genveje.
Det er vores ide, som understøttes af Veterancentret, at Veteranportalen skal være den
app, hvor veteraner kan finde alle vigtige oplysninger for veteraner. I første omgang bliver det formentlig kun med links til andre aktørers hjemmesider og Facebooksider. Men
med tiden, når der findes flere penge, så er det tanken at videreudvikle appen, så andre
aktører kan have en app knyttet op på Veteranportalen eller direkte være en del af appen.
JHT sagde, at der i 2021 er afsat 300.000 kr. til appen. Vores forventning er, at selve
appen i det format, som vi har skitseret på nuværende tidspunkt, kan udvikles for ca.
250.000 kr. inkl. moms. Hertil vil der så komme en årlig udgift til drift, ”hosting” og support på op til 45.000 kr. årligt. Vi er dog ikke nået til at have modtaget endelige tilbud fra
nogen endnu, så disse tal er det estimat, som det firma, vi havde møde med den 25.
nov., gav os. Det stemmer meget godt med det tilbud, som et andet firma havde givet
os sidste år på en tilsvarende platform.
Vi har sat deadline for indhentning af bindende tilbud til 4. december 2020. I den efterfølgende uge vil vi træffe vores valg ud fra, hvad projektgruppen synes er bedst. Der er
ikke noget krav til, at vi vælger den billigste.

Specialstøtten ved Bjarne Berner (BJB)
Der er rigtig mange opgaver. Mange af opgaverne er tunge og komplicerede (skilsmisser, tvangsauktioner, gældssanering, hjælpemiddelbevillinger, fleksjobudredning, førtidspensionssager, straffesager, samværssager, arbejdsskadesager, erstatningssager,
tildeling af medaljesager, misbrugsbehandling, forsorgshjemsanbringelser, samarbejde
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med kommunale veterankoordinatorer, distriktspsykiatri mv.), og den nuværende situation med restriktioner, nedlukninger og hjemmearbejde for mange offentlige ansatte giver ekstraordinært store udfordringer. Specialstøtten har dog ikke på noget tidspunkt
været lukket ned, eller fravalgt opgaver/møder af denne grund.
Den seneste shitstorm på de sociale platforme har også givet dønninger i arbejdet her.
Men det lader til, at fornuften har vundet indpas, og der er faldet ro over tingene igen.

Aktivitetsudvalget ved Jens Svane (JS)
Afbud fra Jens Svane (sygemeldt).
NF er fg. formand for Aktivitetsudvalget, som orienterede om følgende:
Svend Aage Olsen har valgt at fratræde stillingen som turleder.
Missionsturene til Kroatien og Kosovo er planlagt og forventes gennemført i 2021. Der
er ca. 200.000 kr. i vouchers for Kosovoturen (flybilletter, hotel, bus mv.).
MC-tur Danmark og nordisk MC-tur planlægges gennemført næste år.
Der skal findes en turleder til et besøg på det norske Veterancenter (Bæreia) og evt.
gensynstræf i Camp Frøslev.
Budgettet på 500.000 kr. passer til de aktiviteter, der forudsættes gennemført næste år.
Gruppetur Danmark er indtil videre lagt på hylden.

Idrætsudvalget ved Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC)
Det har været begrænset med aktiviteterne. Idrætsudvalget har i 2020 i lighed med andre udvalg oplevet coronaaflysninger.
Idrætsudvalget har gennemført et bowlingstævne og et par enkelte marcher.
Jørn overtog formandskabet efter Finn i juni 2020.
Udvalget har afholdt et efterårsmøde i Vejen, hvor 2021 aktiviteter og budget blev
vendt. Vi håber, at vi snarest kan komme i gang igen med vores aktiviteter, men Covid19 spøger desværre stadigvæk.

Friluftsudvalget ved Niels Overgaard Blok (NOB)
Udvalget har fået gennemført de fleste ture for 2020. Turene har været godt besøgt, og
flere unge veteraner har været med på tur.
Gennemført:
Vintertur Norge – To gange Pilgrimsvandring på Hærvejen med Viborg Stift og Viborg
Veteranindsats – Stor succes med Kvindelige Veteraners tur til Norge i denne sommer
– Bushcraft familietur på Susåen – Gletsjerkursus Norge - Norges nedlukning af Danmark i august betød aflysning af fjeldtur – Aflyst deltagelse på DIF-outdoorweekend
grundet corona.
Næste år byder på mere samarbejde med Kvindelige Veteraner, DIF og Nordisk Friluftskompagni. Vi udbyder nogenlunde de samme slags ture som i år, og vi rekognoscerer
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for Arctic Trail tur i 2022. Derudover vil vi kigge mere på at udbyde længere ture på cykel med oppakning i Danmark og Sverige.
Alle planlagte ture lægges på hjemmeside og Facebook som begivenheder senest i januar 2021.
Udvalget har fire-fem faste medlemmer og omkring samme antal mere løse tilsluttede
’hang arounds’.
Såfremt der ønskes billeder til ’Årsrapporten’, så har vi en del friluftsbilleder fra ture i år
og sidste år.

Informationsudvalget ved Steen Møller Petersen (SMP)
Informationsområdet
Udsendelses-/hjemkomstbriefinger: Afholdt ved Livgarden og Trænregimentet.
Alt andet aflyst.
Merchandise: Anskaffelsesplan kører jf. direktiv fra Formanden.
Kursusområdet
Informationsudvalgets interne Seminar 2020:
Informationsudvalgets seminar blev afholdt i Frøslev 12. og 13. september 2020 med 12
deltagere. Vi diskuterede en ny intern struktur og havde gode debatter om Informationsudvalgets rolle og værdiskabende effekt.
Efterårsseminar 2020
I Nymindegab fra fredag den 2. til søndag den 4. oktober 2020.
AFLYST.
VeteranCafé Netværkssamling VEST
I Nymindegab lørdag den 31. oktober og søndag den 1. november 2020.
AFLYST.
VeteranCafé Netværkssamling ØST
På Vordingborg Kaserne den 28.-29. november.
AFLYST.
Budget 2021
Formandsseminar/Efterårsseminar: Skal vi afholde et specielt formandsseminar i 2021?
NF svarede, at man evt. kunne afholde et forlænget formandsmøde i Camp Frøslev i
perioden 7. - 9. maj 2021.
Øvrigt
I forbindelse med de talrige ændringer af datoer og kursussteder er det værd at bemærke, at FES har været en utrolig positiv og fleksibel medspiller. Vores henvendelser
er hver gang blevet venligt og kompetent behandlet af de gode folk i Hjørring, også selv
om det hele jo endte med aflysninger.
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Veteranhjem Flamingo Park
Statusmøde 26/11-20. Kommunal godkendelse udestår, men fornyet henvendelse til
kommunen blev aftalt. Når godkendelse foreligger, så kan DV/VS facilitere et møde
med alle gode kræfter for evt. at udvikle muligheder for projektet.

Telefonudvalg ved Niels Bannergaard (NBA)
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra NBA.
Har afholdt møde/seminar med medlemmerne fra Telefonudvalget med en deltagerprocent på 85 %, hvor også relevante samarbejdspartnere fra Veterancenteret Ringsted
deltog. Det var begrænset, hvor meget kendskab Veterancenteret Ringsted havde til
Telefonsudvalgets arbejde, men dette blev styrket på mødet, og fremadrettet vil Telefonudvalget udbygge samarbejdet i 2021.

Socialudvalg/Pårørendestøtten ved Helle Soltau (HS)
Meldt afbud til mødet.
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra HS.

Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen (OSP)
Alt aflyst på grund af corona for resten af år 2020. Vi afventer og ser, hvad der sker i
2021.
Vi evaluerer på området, om VS fortsat skal leje denne bygning, da der i 2020 har været
en stor nedgang af overnattende gæster, da mange har aflyst alle deres aktiviteter. I alt
186 personer har været i bygningen, 276 overnatninger. 16 arbejdsdage (OSP), tidsforbrug, aftaler møder m.m. 106 timer, administrationstimer 16 timer, hjælper Judith L.
Bastholm i 11 timer.
Eksternt rengøringsfirma udfører større rengøringsarbejder efter aftale og til aftalte priser.

Fonde og donationer ved Betina Bruun (BB)
Sekretæren har ikke modtaget en taleseddel fra BB.
Har modtaget mange ansøgninger i løbet af året til bl.a. gensynsture, veterandag, jubilæum, mindehøjligheder, sommerfest, veterancafeer, opstart af veterancafe, udflugter
mv.
Nogle arrangementer er desværre blevet aflyst, men der er p.t. uddelt kr. 180.000,00,
som mindst 650 deltagere har fået glæde af.
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2. Evt.
NF foreslog følgende tentative mødedatoer for formandsgruppen i 2021:
Torsdag den 25. februar 2021 i Slagelse
Torsdag den 27. maj 2021 i Slagelse
Torsdag den 26. august 2021 i Slagelse
Torsdag den 25. november 2021 i Slagelse
Et ekstraordinært forlænget formandsmøde kunne evt. gennemføres i Camp Frøslev 7.9. maj 2021.
VS-Årsmøde foreslås gennemført i civile omgivelser 25. - 26. september 2021 med forudgående formandsmøde den 24. september 2021 kl. 18.00.
NF vil sammen med formanden for Informationsudvalget udsende nærmere instruktioner om indholdet af input fra udvalgene til VS-Årsberetning. Deadline er fortsat udgangen af december 2020.
Der var efter NF opfattelse ingen væsentlige bemærkninger til budgettet for 2021, hvorfor det fremsendes til VETC med henblik på godkendelse den 8. december 2020.
Således opfattet, dato: 26. november 2020.

Per Ourø
Sekretær
Veteranstøtten

Niels Hartvig Andersen
Formand

Per Hinrichsen
Næstformand

Vedh. filer:
VS-saldobalance 18.11.2020
VS-budget for 2021
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Ole Stokholm Pedersen
Kasserer

