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Afbud fra: Formanden, Regnskabsføreren og Specialstøtten. 
  

1. Næstformandens velkomst og talepunkter. 
Næstformanden bød velkommen og gik herefter over til en kort orientering om nogle en-
keltpunkter. 
a. Formand og næstformand deltager 16. maj i økonomistyringsmøde med Veterancen-

tret (VETC), hvor bl.a. budget 2021 og såkaldte Key Point Indicators for Veteranstøt-
tens virke gennemgås. Et tidligere løfte fra VETC om at samle Idrætsudvalg fra for-
skellige veteraninitiativer til et møde vil blive erindret om. 

b. Forretningsudvalget deltager 26. maj i styregruppemøde med VETC. 
c. Informationscenteret i Kastellet udsender nu et ugentligt nyhedsbrev med tema for 

forskellige missioner med jubilæum. Webmaster lægger op på hjemmeside og ny-
hedsmail.  

d. Veteranstøttens fane indvies den 15. juni 2021 i Holstebro i f.m. markering af Valde-
marsdag. Repræsentation fra udvalgene vil være ønskeligt.  

e. Danmarks Veteraner holder Repræsentantskabsmøde den 26. juni 2021 på Vissen-
bjerg Storkro. Udvalgsformændene er inviteret til at deltage inden for eget budget. 

f. Formand og næstformand deltager i det årlige møde i Board of the Nordic Veterans 
Federation den 13. - 15. august 2021 i Norge. 

g. Norge er langt fremme med at implementere E-sport som del at tilbuddene til bl.a. ve-
teraner. Veteranstøtten har ikke tidligere taget dette emne op, og er der nogen, der 
har tid og kræfter til at se på emnet? 
Idrætsudvalget har gjort sig nogle tanker. Måske er muligheden at ”leje” sig ind hos 
udbyder for ikke at skulle investere i dyrt udstyr. Idrætsudvalget vil se videre på em-
net. 

h. Skal Veteranstøtten deltage i året Folkemøde på Bornholm? Efter en god debat var 
der enighed om, at lade Vagn Risager forestå uddeling af PR-materiale som foregå-
ende år, men ellers ikke deltage med repræsentanter for Veteranstøtten. Lokalfor-
ening Kvindelige Veteraner er repræsenteret. 

i. En kort præsentation af fondsansøgninger samt tilsagn og afslag.  
j. En kort orientering om initiativ til at oprette to ny lokalforeninger i Danmarks Vetera-

ner, henholdsvis Veteraner til søs og Grønlands Veteraner. Endvidere ansøgning om 
overdragelse af marinefartøjet Lunden. 
  

2. Nyt fra udvalgene 
a. Aktivitetsudvalget 

Veteraner i skoven afholdt 10.-11. april 2021 i Kaldred Veteranengen. Et godt og me-
get savnet arrangement, som gentages 3-4 gange årligt, gerne med flere personer 
og med åben tilmelding for veteraner. Der planlægges på lignende aktiviteter for ve-
teraner i Jylland i 2. halvår 2021. 
Aktivitetsudvalget afholder møde den 7. maj 2021 Ulfborg. 
Ny deltager i aktivitetsudvalget, Jan Burmeister. Veteran fra UNFICYP 28-29-30. 
Aktivitetsudvalget gennemfører fisketur for veteraner m. familier ved Kaldred PUT 
and TAKE den 5. juni 2021. Opslås på Facebook og hjemmeside. 
Der gennemføres fisketur for veteraner m. familier i samarbejde mad Lokalforening 
Trekantområdet og Veteranstøtten den 19. juni 2021 ved lystfiskerparadiset Spjarup 
ved Egtved, Sydjylland. Opslås på Facebook og hjemmesider. 
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Angående henvendelse fra Norge om tur for 4 veteraner til Loftfoden skal det bringes 
i forslag, at det kunne være et bredt tilbud til udvalgene, En person fra Aktivitetsud-
valg, en fra Friluftudvalg, en fra Informationsudvalg og en fra Idrætsudvalget. 

b. Friluftsudvalget 
Uden afbud. Deltog ikke i mødet. 

c. Informations- og uddannelsesudvalget 

Informationsudvalgets forretningsudvalg (FU) holdt virtuelt møde den 13. april. Revi-
sion af udvalgets medlemmer fortaget på baggrund af tilbagemeldinger fra forman-
dens Forårsbrev. Enkelte trækker nu stikket, men langt hovedparten - samt enkelte 
nye medlemmer - er klar til at arbejde for sagen. 
Samme FU afholder næste møde som 12 -12 seminar 9. - 10. Juni på Fyn. 
Infoudvalgets interne informationsseminar finder sted på Langeland den 7.- 8. au-
gust. 
Efterårskursus for alle udvalgsmedlemmer, der ikke har været på kursus før, eller 
som trænger til en opdatering, afholdes på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab den 
1. – 3. oktober. 
Formandskursus planlægges afholdt 11. – 13. november 2021. Sted tilgår. 
Folkemødet på Bornholm får igen i år deltagelse af Vagn og hans tro væbner, der 
repræsenterer Veteranstøtten på vanlig og god måde.   

d. Telefonlinjen 
Uden afbud. Deltog ikke i mødet. 

e. Camp Frøslev 

Camp Frøslev er under afvikling. TV, Internet og Telefoni er opsagt og lukket ned. 
Har modtaget mails fra DSI. Efterskolen vil ikke overtage Camp Frøslev, men DSI er 
opmærksom på, hvis der skulle komme andre, der har interesse. Alt IT- udstyr er ta-
get ned samt stor TV sendt med Webmaster til Sjælland. Dyner og puder overgår til 
Peder Skram. 

f. Idrætsudvalget 
Idrætsudvalget ser frem til den igangværende genåbning af samfundet mhp at få 
gang i vores aktiviteter. 
Idrætsudvalget ser med tilfredshed Veteranstøttens udmelding i medlemsbladet Dan-
marks Veteraner vedr. forhold i forbindelse med COVID-19 og vores aktiviteter. 
Idrætsudvalgets aktivitetsoversigt (IDRÆTSAKOS): 
Vores marchhold til Nijmegen er ramt af aflyste marcher bl.a. Grænsemarch, Hær-
vejsmarch etc. Marchholdet arbejder på at deltage i en nordisk march. Nærmere til-
går, når vi ved noget mere. 
Ellers følger vi vores IDRÆTSAKOS. Den er endnu ikke på nettet, da det ikke giver 
mening at lægge noget ud, så længe der er usikkerhed om det bliver til noget. 
VETCAMP: Vi holder fælles orienteringsmøde med alle deltagere d. 19 juni 2021 
m.h.p. at vejre stemningen. Er deltagerne stadig klar, eller skal der ændringer til.  
Planlægningen med vores støtte til R4R forløber planmæssigt. Selve DIF Soldaterar-
rangementet foregår fra 22/6 – 1/7 2021 med en rute over hele landet. Vores repræ-
sentanter er Per Hinrichsen, Henning Ø. Nielsen og undertegnede. Vi er efter DIF 
Soldaterprojekt, idet de ”glemmer” at oplyse om samarbejdet med os. 
Vi ser frem til efteråret, hvor der sker en masse. Men det gør der også fra andre for-
eningers side.  

g. Socialudvalget 

Der er fortsat gode, individuelle kontakter til veteraner med særlige behov. 
Udvalget har gennemført en aktivitet med tilbud til 8 veteraner m. familie om rekrea-
tivt ophold i sommerhus, henholdsvis ved Jægerspris og på Rømø. Aktiviteten var en 
succes med gode tilbagemeldinger. Et tilbud til en gruppe veteraner, der ikke har 
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overskud til at deltage i de større og åbne aktiviteter. Vil gerne gentage dette tilbud i 
efteråret. Samlet pris ca. 54.000,- kr.  
Udvalget forbereder at genoptage de åbne aktiviteter i efteråret. God hjælp fra øvrige 
udvalg. 
Socialudvalget mangler hjælpere. P.t. kun tre aktive. 

h. Specialstøtten 
Afbud.  

i. Enid Ingemanns Fond 

Deltog få minutter og uden talepunkter. 
 

3. Forretningsudvalget 
a. Næstformanden 

Et forslag til rapporteringsskema vedrørende forbrug af penge fra VETC blev præ-
senteret. Forud fordelt med dagsorden. Både Ole. Jørn og Helle udtrykte skepsis 
overfor ny rapporteringer. Efter en bred debat om emnet blev deltagerne enige om, 
at skemaet efter en fornyet gennemgang kan bruges til både mindre og støtte projek-
ter og der ikke ses behov for yderligere rapporteringsskemaer. Næstformanden vil se 
på mulighed for en yderligere forenkling af skemaet og herefter sende det ud til brug 
i fremtiden. 

b. Regnskabsføreren 

Afbud. 
c. Kassereren 

Alle regninger betalt til dato og sendt til bogføring. 
Enkelte mangler at kvittere for tilsagt til VETC. 
En liste over fondsansøgninger til større projekter blev gennemgået. 
Banken og Betalingsservice varsler til stadighed om forhøjede gebyrer. 

d. Sekretæren 
Iab 
 

4. Øvrige 
a. Webmasteren 

• Status Veteranportalen 
 Programmering er begyndt. Snart klar til test. 
  Forventes klar til ibrugtagning den 5. september på Flagdagen. 
Webmasteren deltog herefter i andet møde. 
 

5. Eventuelt 
a. Næste møde planlægges afholdt den 28. august 2021. kl. 14.00 – 18.00, som fysisk 

møde på Gardehusarkasernen i Slagelse. 
b. Jørn vil gerne, at formandsmøderne holder fokus på emner vedrørende Veteranstøt-

ten. 
 

  
 
  

 
                   Jens Morten Jørgensen      Jens Winther Andersen 
                                                   

Sekretær/Referent         Næstformand   
                                                             

 
 


