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1. Formandens velkomst og talepunkter. 
a. Vi arbejder på at få afsluttet Veteranstøttens (VS) og Danmarks Veteraners (DV) 

regnskaber for 2020. Og lavet budget 2021 med de rigtige kontooverskrifter. Regn-
skab 2020 sendes til revisor for gennemgang og påtegning. Herefter til interne kritiske 
revisorer og Veterancentret (VETC). 

b. Informationscenteret i Kastellet udsender nu et ugentligt nyhedsbrev med tema for 
forskellige missioner med jubilæum. Webmaster lægger op på hjemmeside og ny-
hedsmail. 

c. Danmarks Veteraner har afgivet høringssvar til Socialstyrelsen om PTSD-ramte vete-
raners mulighed for at sætte deres pension på pause, hvis/når de arbejder. Yderligere 
et høringssvar er afgivet til Forsvarsministeriet om VPL frirejser. 

d. VETC afholdt 3. marts en Virtuel konference med temaet: ”Viden om veteraner”. OK, 
som en første gangs konference.  

e. 10. marts afholdt møde med CH VETC om oplægget til mødet med Forsvarsministe-
ren 18. marts. God dialog, som hjalp med at fokusere på relevante emner. VS har sta-
dig ressourcer, som hjælper veteraner, der ikke finder støtte i de offentlige systemer. 

f. Samtale med Lars Kongsted, formand for VeteranSupport og veteran fra Cypern 
1974, om Cypern-jubilæum 2024 og Veteranmarchen. Vi reklamerer for aktiviteten, 
men kan ikke deltage pga. Hærvejsmarchen. Idrætsudvalget arbejder videre med em-
net. Jubilæumsaktivitet for Cypern-veteraner fra 1974 ses på i en ad hoc arbejds-
gruppe under DV med Preben Korreborg som formand. 

g. Møde med Forsvarsministeren den 18. marts. God dialog med ministeren. Talepunk-
ter udsendt til alle. Afleverede VS plakette og modtog ministerens plakette. Tak til alle 
for indsatsen. 

h.  Lokalforening Næstved & Omegn og Landsforeningen har givet bemærkninger til 
Næstved Kommunes Veteranpolitik. Vi skal yde hjælp til øvrige kommuner og gerne 
tage kontakt forinden. 

i. Den 24. marts deltog vi i et virtuelt Flagdagsmøde. Alle udsendte bliver beordret til 
deltagelse, i alt ca. 4.000 personer. Der samles op fra 2019 – 2020. DV er udpeget 
som faneansvarlig. VS Nordic MC Tour deltager i Kastellet. 

j. DV Repræsentantskabsmøde, planlagt til 24. april, udsættes på ubestemt tid.   
k. Der er afholdt et antal møder med repræsentanter for Veteraner til Søs, Grønlands 

Veteraner og Blue Berets MC, Denmark, som nye mulige lokalforeninger under DV. 
Vedtægter for Veteraner til Søs og Grønlands Veteraner fordeles til HB til godken-
delse. Den sidste afventer videre drøftelse 

l. Aktivitetsudvalget har sendt program for Nordic MC Tour 2021 ud. 
m. 4. april markeres NATO-dagen med et arrangement i Kastellet med max 50 deltagere. 

Æresgæster er Hærprovsten. Kommandanten i Kastellet og Chefen for Adjudantsta-
ben (civil) er inviteret.   

n. Bestemmelse om Corona-pas eller test-bevis for deltagelse i aktiviteter gælder også 
for DV og VS. En vejledende tekst udsendes efter Påske. 
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2. Nyt fra udvalgene 
a. Aktivitetsudvalget 

Søger nye medlemmer. Ellers god, intern kommunikation. Håber på et fysisk møde 
2. eller 7. maj. 
Der udfærdiges ny projektbeskrivelse for Veteraner i skoven. Også ide om shelter-
ture, fisketure og cykelture. 
Ser på tilgodehavende på hotel fra aflyst Kosovo-tur i 2020. Flybilletterne er tabt pga. 
fejl. Ser på rekognosceringstur i løbet af 2021. 

b. Friluftsudvalget 
Afbud.  
Kontakt i udvalget holdes via digitale platforme som Teams og SoMe media som Fa-
cebook. 
Vintertur uge 9 er aflyst. Udvalgte håber stadig at gennemføre resten af vores plan-
lagte program for 2021. 
Nyt tiltag er rekognoscering af Arctic Trail Grønland med henblik på fremtidig tur i 
2022 eller 2023 efter samme retningslinjer, som den meget succesfulde krydsning af 
Skotland forrige år.  
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 DIF Soldaterprojektet, efterår. 

c. Informations- og uddannelsesudvalget 
Godt møde med VETC frivillige-koordinator. 
Planlægger Formandskursus 11. - 13. november 2021. 
Ved opsigelse af Camp Frøslev kan man diskutere, om DV og VS skal søge et nyt 
samlingsmærke. Ingen konkrete forslag. 

d. Telefonlinjen 
Uden afbud. Deltog ikke. 

e. Camp Frøslev 

Lejemålet er nu opsagt til udgangen af marts 2022. 
Der har ikke fra Åbenrå Kommune været reaktioner på, om man vil overtage barak-
ken tidligere for evt. at huse Efterskolen i perioden uge 14 – 25. Åbenrå Kommune 
kontaktes efter Påskeferien. 
Emner, der kan opsiges for besparelser her og nu, er sat i værk. Centralvaskeriet af-
henter deres effekter den 24. marts, kreditnota for ikke forbrugt linned er forlangt f 
vaskeriet. Stofa Erhverv Fibernet, Stofa TV, Stofa Smartbox samt Stofa telefoni er 
opsagt og ophører 30. april 2021. Falck Teknik samt Falck abonnement opsiges med 
årets udgang. 
Sønderjysk Forsikring opsiges med årets udgang. Kommunen har brandforsikring på 
bygningen. Forsikringen skal fremadrettet udgå af Danmarks Veteraner, og ikke 
indgå i nyt tilbud. 

f. Idrætsudvalget 
Afbud. Forud for mødet udtrykt enighed i, at deltagelse i VS-aktiviteter kræver enten 
et Corona-pas eller dokumentation for negativ Corona-test. 

g. Socialudvalget 
Afbud.  
Udvalget har iværksat et projekt ”Rekreation i sommerhus” for veteraner med særlige 
behov og deres familie. 8 veteraner med børnefamilie/forsørgerpligt deltager hver en 
uge i et ophold i sommerhus henholdsvis Rømø og Jægerspris. Vi rækker ud til en 
målgruppe, der ellers ikke deltager i VS aktiviteter. 
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h. Specialstøtten 
Afbud. 
Stadig et højt aktivitetsniveau. De offentlige kontorer, som arbejder hjemme, yder 
ikke megen støtte.  
Sagerne er ofte nogle der tager flere år. Arbejdsskade/pensionssager/alkoholbe-
handling/skilsmisse, men jeg har den sidste uge fået besked om, at både en arbejds-
skadesag og en pensionssag, som jeg begge har arbejdet med et par år, er gået 
igennem, så helt omsonst er det ikke. 
Nordic MC Tour 2021, som afvikles i september, blev opslået denne uge – tak til 
webmaster for god hjælp – der er allerede nu ansøgere nok, og flere følger, så det 
bliver en svær proces med udvælgelse. når ansøgningsfristen udløber. De øvrige 
nordiske lande har alle givet tilsagn om deltagelse med fuld styrke. 
Enig i, at VS skal kræve Corona-test for deltagere ved vores arrangementer, men jeg 
mener også, at vi, der har direkte kontakt til veteraner, skal have 2 ugentlige Corona-
test for at måtte være aktive – det ville være fælles ansvarlighed. 
De øvrige forslag, som vores dygtige webmaster har fremsat, er jeg enige i. 

i. Enid Ingemanns Fond 
Uden afbud. Deltog ikke. 
 

3. Forretningsudvalget 
a. Næstformanden 

Orienterede om initiativet med en lokalforening med fokus på maritime interesser, 
herunder en sondering af mulighed for tilknytning af et skib.  
Orienterede om møde med Københavns Kommune om jobskabelse for veteraner. 
Positiv oplevelse. Kan være eksempel til efterfølgelse for andre kommuner. 
Besiddelse af Corona-pas eller dokumentation for negativ test skal være deltagernes 
ansvar og skal kunne fremvises på forlangende. Men vi har ikke kapacitet til ved 
større arrangementer at udføre en fuldstændig kontrol. 

b. Regnskabsføreren 
Afbud. 

c. Kassereren 
Alle regninger betalt til dato og sendt til bogføring. 
Mindre forbruget på 800.000,- kr. i 2020, budgetteret til brug for landsforeningen i for-
bindelse med parader samt udbetalinger i forbindelse med tilsagn til lokalforeninger, 
er nu overført til Danmarks Veteraners konto. 

d. Sekretæren 

Iab 
 

4. Øvrige 
a. Webmasteren 

• Status Veteranportalen 
• Status app til Danmarks Veteraner  
o (sat i bero indtil vi har styr på Veteranportalen) 
• Hosting af bl.a. hjemmesider og mailkonti 
o Flytning til ny (egen) server af hjemmeside og mailkonti er begyndt i denne uge. I 
første omgang så laver vi kopi på ny server, hvorefter vi på et tidspunkt flytter resten. 
I vil blive informeret, før vi gennemfører den egentlige flytning. 
o Dem, som får videresendt mails til egen mailadresse, mærker ikke meget til det. 
Højst at jeres mails ikke videresendes, mens jeg laver arbejdet med at skrive at fx 
social@veteranstotten.dk skal videresendes til Helles private mailadresse. Det vil jeg 
for alle videresendelser ved Veteranstøtten nok tage et par timer. 
Dem som har indstillet deres mailprogram til at modtage deres x@veteranstotten.dk 
mail, skal ind og lave ændringer i opsætning af mailkonto i deres mailprogram. I vil 
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høre nærmere med oplysninger, der skal anføres. Mails m.v. flyttes fra nuværende 
server over til ny server, så I skal ikke selv til at overføre disse mails. 
o Skulle der være nogen, der stadig modtager mails adresseret til fx so-
cial@80608030.dk, så slukkes der for videresendelse samtidig med flytning til ny 
server. Så skriv ud til alle jeres kontakter og informer dem om jeres rigtige adresse. 
Vi har nu haft den gamle adresse til at videresende i to år. 
• Ændring af hjemmesider 
o Da I ikke er blinde, så har I nok opdaget, at mange af de informationer, der ligger 
på Veteranstøttens hjemmeside, er de samme, som ligger på Danmarks Veteraners 
hjemmeside. Da jeg er en doven hund, så vil jeg gerne gøre det lettere for mig selv i 
fremtiden, ved kun at have en side, hvorpå alle nyheder, alle arrangementer, genveje 
til andre organisationer, blade m.v. ligger, og hvorfra man så kan fortsætte til Vete-
ranstøttens og Danmarks Veteraners hjemmesider. (vises på præsentation). 
• SharePoint 
o Danmarks Veteraner har fået sponsoreret Office-pakker af Microsoft. Det betyder, 
at vi nu har 10 stk. Microsoft Office Business Premium, 25 stk. Microsoft Nonprofit-
portal, og 10.000 stk. Microsoft Power Automate Free. De 10 stk. er komplette Office 
pakker, de 25. giver adgang til Microsoft SharePoint portalen og Microsofts Office 
programmer online. De 10.000 giver adgang til Microsofts Office programmer online. 
Fordelingen af disse abonnementer regner jeg med vil blive afgjort af Forretningsud-
valget. I skal være opmærksom på, at hvis I siger ja til en Office-pakke, så bortfalder 
den, når I forlader Veteranstøtten. 
o Sponsoratet giver os, som nævnt også en SharePoint-portal. Jeg har den ide, at 
alle dokumenter m.v. skal være lagt på denne portal, således at jeres efterfølgere 
kan genbruge noget af det, I allerede har lavet. Jeg vil gerne høre jeres kommentarer 
til dette. 
o Jeg bruger noget tid på at få struktureret portalen, således den er nem og oversku-
elig. Samtidig vil jeg lave nogle retningslinjer for, hvordan filer m.v. benævnes, for at 
gøre det overskueligt for andre at overtage efter os. 
 

5. Eventuelt 
a. Næste møde planlægges afholdt den 6. maj 2021. kl. 16.00 – 18.00, som video-

møde. 
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