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 Referat af videomøde i Veteranstøttens Formandsgruppe den 25. februar 2021. 
 

1. Velkomst ved Formanden for Veteranstøtten 
a. Præsentation af ny Næstformand, Jens Winther Andersen, der også er næstformand 

i Danmarks Veteraner.    
b. Præsentation af ny Sekretær, Jens Morten Jørgensen, der også er sekretær i Dan-

marks Veteraner.   
c. Tak til afgået næstformand, Per Hinrichsen, og afgået sekretær, Per Ourø. 

Per Hinrichsen vil fortsat være tilknyttet Veteranstøtten (VS) på andre områder, bl.a. 
DIF Soldaterprojekt R4R, CABI og jagt. 

 
2. Sidste nyt på personelsiden 

a. Ny formand i Aktivitetsudvalget, Ole Stokholm. Jens Svane træder tilbage pga. syg-
dom, men fortsætter som medlem af Aktivitetsudvalget. 

b. Flemming Iversen, Socialudvalget, er afgået ved døden. Mindeord i veteranmagasi-
net Danmarks Veteraner ved Helle Soltau. Flemming Iversen var også aktiv i Vete-
rancafe Vordingborg. 

c. Udvalgene anmodes om at opdatere respektive lister over tilknyttede medlemmer. 
Kopi sendes til Ole Stokholm og senere kartoteksføreren, Mads Tonsgaard. 

 
3. Økonomi 

a. Regnskab 2020 er ved at blive revideret ved revisor. Tak for input vedr. antal vetera-
ner, aktiviteter m.v. Aktiviteter finansieret af midler fra Enid Ingemanns Fond skal 
fremover også opgøres med antal deltagere. Nye evalueringsskemaer - som skal ud-
fyldes umiddelbart efter afholdelse af enhver aktivitet - er under udarbejdelse. Ske-
maerne, der vil kunne downloades fra VS hjemmeside, skal bl.a. indeholde informa-
tion om hvem og hvor mange, der tog del i den enkelte aktivitet, herunder antallet af 
veteraner, pårørende samt børn. Udvalgsformændene er ansvarlige for at samle ud-
fyldte evalueringsskemaer, som mailes til VS næstformand og kasserer sammen 
med bidrag til VS årsberetning ultimo november måned. De 2.8 mio. kr. fra Finanslo-
ven er nu modtaget, og budget 2021 er lagt ind ved revisor p.b.a. af Jeres input til 
budgettet. Husk at benævne aktiviteten i budget identisk med faktisk anvendt navn. 
Husk på, at de afsatte beløb disponeres af jer efter godkendelse af Veterancentret 
(VETC). VETC skal godkende ønske om flytning mellem udvalgene og/eller ændret 
disponering af beløb på 50.000,- eller derover.  
Udvalgene må ikke indgå aftaler for 2022 uden Forretningsudvalgets (FU) godken-
delse.  
FU har forslag om at periodisere disponering kvartalsvis af rådige beløb i respektive 
udvalg. Regnskabsfører og kasserer vil se på mulighed.  
Hvis nye ideer, skal de godkendes af VETC. Aflysninger bedes meddelt FU hurtigst 
muligt.  

b. FU har modtaget forslag fra Turlederne på missionsturene til Kosovo og Kroatien om 
at aflyse dem i 2021, og vente til 2022. Kun en RECCE-tur til efteråret 2021. God-
kendt af FU. Skal godkendes af VETC. 

c. Nijmegen-marchen er aflyst. Idrætsudvalget har indsendt nye forslag til at bruge de 
sparede penge. Skal godkendes af VETC.  

 
4. Information  

Årsberetningen er færdig og sendt ud elektronisk til Jer. Der trykkes 500 eksemplarer, 
som bl.a. fordeles til VS interessenter. Udvalgene kan fremsende ønske om antal ek-
semplarer til sekretæren. 

mailto:formand@veteranstotten.dk
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5. Nye aktiviteter 
a. Under Socialudvalget: Rekreationsophold i sommerhus for veteranfamilier med sær-

lige behov. 8 veteranfamilier med børn får tilbud. Pengene overflyttes fra Aktivitets-
udvalget. 

b. Halmstad Veterantræf med march i Sverige kunne være ny aktivitet for marchinteres-
serede og andre veteraner. Socialudvalget er interesseret. 

c. Har udvalgsformændene ideer til aktiviteter i 2021, der eventuelt kan igangsættes 
med ikke disponerede midler? Send venligst til sekretæren ASAP. 

 
6. Ønsker til Udvalgsformændene 

Hold jævnligt kontakt til jeres medlemmer via e-mails, telefon eller video, så I holder   
dem varme på deres indsats. Skriv gerne et indlæg til veteranmagasinet Danmarks Ve-
teraner, for at vise omverdenen, at vi fortsat lever. 

 
7. Forslag fra Forretningsudvalget 

FU foreslår, at VS afhænder CAMP Frøslev. Den årlig udgift er 250.000,- kr. årligt, men 
bygningen bruges hen over året kun af nogle få hundrede veteraner. Der er 1 års opsi-
gelse. Daglig leder af Camp Frøslev, Ole Stokholm, gav en orientering om udvikling i an-
tal brugere. Der bliver færre for hvert år. Endvidere er der nu flere restriktioner på anven-
delse af udendørsarealerne, og Camp Frøslev er derfor ikke egnet til arrangementer 
med børn og familier. Udvalgenes aktiviteter kan billigere holdes på civile etablissemen-
ter. Vil man til Frøslev, kan Hjemmeværnets barak lejes. 
Emnet blev drøftet, og herunder kom det frem, at et provenu ved at lukke Camp Frøslev 
bl.a. budgetmæssigt skal disponeres, så udvalgene i stedet kan bruge civile faciliteter til 
interne møder. VETC skal gøres opmærksom på denne kommende ny udgiftspost. 
Der blev herefter udtrykt enighed i forslaget om at opsige lejemålet af Camp Frøslev 
med det gældende 1 års varsel. FU iværksætter i samarbejde med Camp Frøslev-udval-
get og kontakter Åbenrå Kommune efter godkendelse fra VETC. 

 
8. Udvalgsformændene:  

a. Informationsudvalget. 
Merchandise: 

Der er en ny opdateret VS Informationsfolder klar til distribution. Endvidere har Infor-
mationsudvalget designet og indkøbt nogle kvalitetsmundbind med  VS Logo. Begge 
dele kan rekvireres af udvalgsformænd via e-mail direkte hos Per Amnitzbøl. 
Kursusvirksomhed: 

Alle kurser er programlagt til efteråret: Informationsudvalgsseminar, Efterårskursus, 
Veterancafesamling Øst og Veterancafesamling Vest. 
Informationsaktiviteter: 
Missionsforedrag gennemføres efter behov og rekvisition. Øvrige udadvendte infor-
mationsaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med Covid 19 restriktionernes 
udvikling. 
Formandsseminar: 
Informationsudvalget er klar til at  tilrettelægge og gennemføre et Formandskursus 
2021, tentativt 11. – 13. november. Det kunne bl.a. være starten på en certificerings-
proces for aktive i VS efter norsk forbillede.  
Forretningsudvalget bedes afklare og - i givet fald - meddele økonomi til gennemfø-
relse. 
Emnet blev drøftet i forum, hvor Formanden oplyste, at det blev berørt under dagens 
møde i ”Veteranforum” under en drøftelse af ”uddannelse i arbejde med veteraner”. 
Niels Blok, Friluftudvalget, spurgte, om der kan blive tale om en form for ”tabt ar-
bejdsfortjeneste”, a la frivillige i Hjemmeværnet, til frivillige i VS veteranarbejdet. FU 
undersøger ved  VETC. 
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b. Friluftsudvalget. 
Kontakt i udvalget holdes via digitale platforme som Teams og SoMe media såvel 
som Facebook. 
Vintertur i uge 9 er aflyst. Udvalget håber stadig på at gennemføre resten af vores 
planlagte program for 2021. 
Nyt tiltag er rekognoscering af Arctic Trail Grønland med henblik på fremtidig tur i 
2022 eller 2023. Planlægges gennemført efter samme retningslinjer som den meget 
succesfulde krydsning af Skotland forrige år. Det undersøges, om Projekt Grønland 
kan hjælpe med praktiske oplysninger og kontakter. 
Planlagte ture: 
Packraft, Norge, uge 26. 
Kvindelige Veteraner Tur 2021, uge 33. 
Fjeldvandring, Norge, uge 36. 
Pilgrimsvandring, Hærvejen. 
Bushcrafttur, Jylland. 
Outdoor Weekend i samarbejde med Soldaterprojektet, efteråret. 

 
c. Idrætsudvalget. 

Ingen taleseddel. 
 

d. Aktivitetsudvalget. 
Ole Stokholm takkede for valget til formand for Aktivitetsudvalget.  
Som ny formand vil han tage kontakt til udvalgsmedlemmer. Alle i udvalget vil lø-
bende blive opdateret med nyt, når der er nyheder. Derudover vil der være en lø-
bende kontakt, så vi alle ved, hvad der rører sig i VS og området omkring os. Der vil 
blive planlagt et møde i udvalget og dermed planlægning for 2021 samt fokus på 
2022. Udvalgslisten tilrettes, så alle ved, hvem der er i udvalget. 

 
e. Socialudvalget. 

Aktiviteter planlagt og forberedt af afdøde Flemming Iversen søges i videst mulige 
omfang gennemført. 
Pårørendegruppe Nord er nedlagt efter ønske fra VETC om ikke at yde den faste 
økonomisk støtte til egentlig drift. 
Socialudvalget har behov for at rekruttere ny medlemmer. Udvalget vil se på behov 
for justering af egen struktur. 
Udvalget har haft god kontakt til veterankoordinatorer i f.m. opstart og tilmelding til 
rekreation i sommerhus for veteranfamilier. 
 

f. Camp Frøslev. 
Udvalget har taget FU og Formandsgruppens beslutning om at opsige lejemålet til 
efterretning. Seneste bestilling er til februar 2022. 
Bygningen har i alle årene været administreret under/efter den gældende formålspa-
ragraf, der nævner brug af bygningen til: Møder, Kurser, Veterantræf, Uddannelse, 
Forsvaret og organisationer, der understøtter Veteranarbejdet. 
Der planlægges nu for afvikling af bygningen i indeværende år og frem mod ophør af 
lejemål i 2022. Konferencemøblerne kan nok sælges eller finde anden anvendelse. 
Senge og sengetøj kan måske sælges. Tilsvarende gælder for det øvrige inventar. 
Der vil være faciliteter, som kan opsiges for at spare midler f.eks. TV og internet 
samt Falck-abonnement, som udløber senere på året. Der forefindes fryser, vaske-
maskine og tørretumbler, køleskabe, som kan bruges af andre eller sælges. Også en 
Hjertestarter, som kan anvendes af andre.   
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g. Specialstøtten. 
Fortsat mange aktiviteter: 
Der opleves dog stor “Coronatræthed” – forstået på den måde, at der ikke altid er 
sammenhæng i offentligt regi mellem at “være hjemme”- og at “arbejde hjemme”. Det 
betyder ofte meget lang sagsbehandlingstid, og som igen medfører stor usikkerhed 
og frustrationer hos de berørte veteraner. 
Også mængden af ny lovstof på beskæftigelses- og pensionsområdet, og Coronare-
lateret regulering heraf er en stor og tidskrævende udfordring. 
Samarbejdet med forsorgshjem omkring veteraner med særlige behov giver kun po-
sitive resultater. Det skal her understreges, at der kun samarbejdes med 
større/gamle organisationers veldrevne forsorgshjem. Der tilbydes gerne hjælp til 
kontakt hertil, hvis man måtte møde en veteran/pårørende med behov for et sådant 
ophold. 
Der er også meget samarbejde med de regionale PTSD-klinikker. Både, når det gæl-
der henvisning til kompetent/relevant psykologisk/psykiatrisk behandling og terapifor-
løb, er de den absolut bedste løsning, og deres socialrådgivere er højt værdsatte 
samarbejdspartnere. 
På – næsten – lige linie samarbejdes der med de kommunale veterankoordinatorer. 
Her kan udfordringen være, at veteranen ikke på nogen måde ønsker en kommunal 
ansat involveret i sagsforløbet, men overordnet set er der et rigtig fint og tillidsfuldt 
samarbejde der også.  
Nordisk samarbejde omkring særlige initiativer for yngre veteraner:  
Her er der intet nyt. Så længe Coronarestriktioner ikke gør det muligt at mødes fy-
sisk, står dette arbejde i bero.  
Nordic MC Tour 2021:  
Danmark er vært i år, og touren gennemføres med fuld tilmelding på 10 deltagere fra 
hvert af de nordiske lande. Touren gennemføres i september, og udgangspunktet for 
overnatning bliver Fregatten Peder Skram på Holmen, som allerede er booket til for-
målet. 

 
h. Enid Ingemanns Fond. 

Få ansøgninger modtaget i den seneste tid. 
 

9. Forretningsudvalget: 
a. Næstformanden: 

Ingen punkter. 
 

b. Regnskabsføreren: 
Brug de nye køresedler for 2021, mærket ”Veteranstøtten”. 
Sæt regnskab op, umiddelbart efter en aktivitet er afsluttet, og udfyld afregnings-
skema(er). Her skal anførte beløb være i overensstemmelse med udgiftsbilag (kas-
sebon, faktura o.lign). Originale kvitteringer skal bruges. Dankort-nota kan ikke bru-
ges. Aflever regnskab og afregningsskemaer hurtigst muligt efter aktivitens afhol-
delse. 
Kørselsgodtgørelse afregnes efter lav takst for de første 3.000 km. Vær opmærksom 
på skatteregler for kørsel udover 20.000 km. Indberetning til SKAT er modtagerens 
eget ansvar. 
Der ses en tendens til at give gaver/blomster til udvalgsmedlemmer i forskellige sam-
menhæng f.eks. afgang, indlæggelse på hospital m.v.. Sekretæren vil udfærdige et 
forslag til en gavepolicy for VS. 

 
c. Kassereren: 

Danmarks Veteraner har fra VETC modtaget 2,8 mio. kr., der nu er overført til VS. 
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d. Webmasteren: 

•   Udarbejdelse af App til Veteranportalen forløber planmæssigt. 
•   Hosting af bl.a. Veteranstøttens hjemmeside. Ny udbyder, hvor indehavere har ve-
teranbaggrund. Generøst tilbud på kr. 0,00. 

- Flytning til ny (egen) server af hjemmeside og mailkonti. 
- De, som får videresendt mails til egen konto, mærker ikke meget til det. 
- De, som har indstillet deres mailkonto til at modtage deres veteranstotten-mail, 

skal ind og lave ændringer i opsætning samt overføre gamle mails, hvis det 
ønskes (skal nok lave vejledning). 

•   Opdatering af respektive udvalgs præsentation på hjemmesiden. 
•   Opdatering af respektive udvalgs arrangementer på Veteranportalen. 

 
e. Øvrige: 

Per Hinrichsen: 

- Ingen international deltagelse til R4R 2021 pga. Corona-restriktioner. 
- Veteraners deltagelse i Forsvarets jagt bør nævnes overfor FMN. Fornyet skri-

velse afsendt til FES. 
- VS har til dato modtaget kr. ca. 200.000,- i donationer fra ansøgte fonde. Kas-

sereren har modtaget information om respektive donationer. 
 

10. Eventuelt. 
a. Næste virtuelle møde om en måned. Forslag 25. marts 2021, kl. 16.00 – 18.00 blev 

godkendt.  
b. Fysisk Årsmøde og formandsmøde 2021 udsættes til efteråret. 

 
For referatet: 
 
  

 
                   Jens Morten Jørgensen                                                                

Sekretær/Referent 
 
 
 
 
 
 
 

Jens Winther Andersen                                             Niels Hartvig Andersen 
Næstformand                                                             Formand 

 

 


