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Uden afbud: Telefonstøtten 

  
1. Næstformandens velkomst og talepunkter. 

Næstformanden bød velkommen og gik herefter over til en kort orientering om nogle en-
keltpunkter. 
a. Formand blev med kort varsel indkaldt til et 15. min. møde med Forsvarsministeren 

den 20. august 2021. Det var et godt møde med mulighed for at fremlægge syns-
punkter. Formandens talepunkter til ministeren er for delt til Formandsgruppen.  

b. Styregruppe Veteranstøtten er formelt ophørt md udgangen af maj måned 2021. Che-
fen for Forsvarets Veterancenter (FVC) er af foresat myndighed pålagt ikke at have 
en dobbeltrolle både som bevillingshavende myndighed og medansvarlig for dispone-
ring af bevilligede økonomiske midler. I stedet gennemføres årlige økonomimøder 
mellem Veteranstøtten (VS) og FVC. 
VS forretningsudvalg (FU) ændres til fremover at være Formand, Næstformand, Kas-
serer og Sekretær med regnskabsføreren som ressourceperson. Dette FU er fra 29. 
august 2021 også ansvarlig for den daglige drift i Danmarks Veteraner (DV). Der er 
således nu et samlet FU, der varetager såvel medlemsdelen som VS i rammen af DV. 
Organisationsskitse fremgår af bilag 1. Denne skitse er godkendt i Forsvarsministeriet 
f.s.v.a. Forsvarets samarbejde og kontrol med tildeling og forbrug af økonomiske mid-
ler ved VS. 
Forretningsorden for det ny FU fremgår af bilag 2. Bemærkninger hertil modtages 
gerne ved sekretæren. 

c. Fremadrettet skal udvalg og enkeltpersoner under VS foretage rapportering af forbrug 
af finanskroner ved brug af et fælles skema. Skabelon lægges på hjemmesiden fra 
medio september 21.  
Der skal ske en afrapportering af hver aktivitet inden for respektive udvalg, og udval-
get skal til næstformanden foretage en samlet rapportering af årets aktiviteter.  

d. Næstformanden opfordrede respektive udvalg til at se på deltagerskaren i aktivite-
terne. Er det de samme 20 personer, vi inviterer med hver gang? FVC har fokus på 
bredden i deltagerskaren, så vær også selv opmærksom på det og skab åbne arran-
gementer.  
Et af værktøjerne til at komme bredt ud er en åben platform for tilmelding. Altså ikke 
personlige sms, e-mails eller tlf. opkald. Brug vores hjemmeside til at slå aktiviteten 
op og tilmelde sig på.  

e. Næstformanden og Per Hinrichsen har holdt møde med en fundraiser mhp. at af-
dække muligheder for finansiering af større, fremtidige projekter. Udvalgene opfordres 
til senest medio september 21 at komme med forslag til næstformanden. 

f. VS udvalg søger til stadighed efter frivillige. Informations- og udd.udvalget har til-
strækkeligt antal. Når der fremadrettet hverves nye frivillige til VS, er det fra årsskiftet 
2021/22 et krav, at alle frivillige også er medlem af landsforeningen Danmarks Vete-
raner. Dels vil landsforeningens ansvarsforsikring kun kunne dække medlemmer, og 
dels er det organisatorisk ikke korrekt at være medspiller på et hold uden også at be-
tale kontingent til foreningen. Udvalgsformændene anmodes om at medvirke til imple-
mentering af dette krav. 
En mulighed for at få støtte til VS arrangementer er at kontakte DV lokalforeninger og 
præsentere dem for en forberedt aktivitet, som de blot skal stille hjælpere til. Prøv det. 
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g. DV og VS skal aktivt gøre noget for at få kontakt med den yngre del af veterangrup-
pen, realistisk nok de i alderen 35 – 50 år. Det er mennesker, der gerne vil opleve fy-
sisk betonede aktiviteter og momenter med konkurrence. Men det kan også være en 
gruppe, der søger udfordringer identiske med deres soldatertid. F.eks. korterevarende 
udstationering som nødhjælpsarbejder. Måske VS og/eller DV kan hjælpe med en 
form for job-database og henvise til sådanne ledige jobs. En betingelse for at få den 
hjælp kan være et medlemskab af DV. Jeres tilbagemelding høres gerne.  

h. En kort præsentation af fondsansøgninger samt tilsagn og afslag.  
i. Udvalgene opfordres til at gøre opmærksom deres aktiviteter og deres arbejde gene-

relt. Skriv til medlemsbladet Danmarks Veteraner. 
Der udsprang af dette pkt. en debat om et generelt problem omkring DV og VS synlig-
hed i civilsamfundet. Veteranbetegnelsen er stigmatiseret og mange velfungerende 
veteraner holder sig væk fra vores arrangementer. Ordet ”Veteran” skræmmer væk. 
DV og VS skal fremme civilsamfundets opfattelse af en veteran som en ressource-
stærk person. 
  

2. Personelnyt 
Aktivitetsudvalget og Socialudvalget er pr. 1. juni 2021 slået sammen til Aktivitets- og so-
cialudvalget. Ny formand for de sammenlagte udvalg er Helle Soltau.  
Sammenlægningen er sket pga. af manglende frivillige i de to udvalg. 
 

3. Økonomi 
Regnskabsføreren gennemgik budget og forbrug til dato. Der er et mindre forbrug pga. 
COVID-19 restriktioner, men ellers ser det godt ud.  
Der udarbejdes ny kontplan som følge af sammenlægning af de to udvalg. 
Betaling af større regninger skal i videst mulig omfang ske ved fremsendt faktura til kas-
sereren fra leverandøren (billetter m.v.). Ved personligt udlæg skal original kasse-
bon/faktura vedlægges afregningen. Dankortboner er ikke gyldig dokumentation. 
Venligst, send fotokopier/scanning og ikke fotos af dokumenter. 
 

4. Information 
Webmasteren orienterede om udvikling af app til veteranportalen. Den er ikke klar til 
brug før ved årsskiftet 2021/22. 
Der ses gerne en aktivitetsoversigt for 2022. Næstformanden vil se på det til næste 
møde. 
Der ses på en fremtidig fælles hjemmeside. Arbejdet påbegyndes i oktober 2021 og alle 
interessenter vil blive hørt. 
Informations- og udd.udvalget assisterer ved DV/VS deltagelse med info-stand i messe 
den 8. – 9. oktober 021 i Randers. Per Amnitzbøl koordinerer og er tilstede. 
  

5. Nyt fra udvalgene 
a. Aktivitetsudvalget 

Udvalget har besluttet at revurdere behovet for fremtidige gensynsture til Bosnien og 
Kroatien. En tur til Kosovo planlægges gennemført. 
Til dato har udvalget haft 543 deltagere i forskellige aktiviteter. Desuden har 8 vete-
ranfamilier deltaget i sommerhustur i foråret.  
Kontakt med veteraner fra Afghanistan giver indtryk af, at de tager situationen for-
holdsvis roligt, men at de taler meget sammen om det. 
Udvalget kan observere, at DIF-Soldater-projektet landet over dækker ind over ud-
valgets planlagte aktiviteter. Det er bitter, at DIF med lønnede hjælpere promoverer 
sig op mod VS frivillige indsats. 
Der er gengangere til aktiviteter, men for fleres vedkommende er det et udtryk for, at 
de føler sig trygge i rammen af VS aktiviteter. Det skal vi huske. 
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Indlægget om DIF-soldaterprojekt afstedkom debat om det hensigtsmæssige i at 
lade VS midler betale dele af DIF-aktiviteterne. Det skal undgås i fremtiden. I det 
hele taget skal VS ikke anvende tildelte midler til økonomisk at støtte drift af andre 
organisationers projekter og events. 
 

b. Friluftsudvalget 
Tilsendt talepkt. 
Friluftsudvalget har været hårdt ramt af corona, hvor vi sidste år undgik det værste. 
Hvilket aflyste vores to store ture i marts og juni i år, hvor vi skulle have været til 
Norge. Derudover valgte vores samarbejdspartner i Norge at lukke deres aktiviteter 
ned på ubestemt tid som en følge af manglende indtjening. Det aflyste vores august 
tur til fjeldene i Norge.  
Det er dog lykkedes med følgende ture indtil videre: 
 
Vandretur med Kvindelige Veteraner i Sverige gennemført i samarbejde med All Out. 
Pilgrimsvandring på Hærvejen denne sommer gennemført i samarbejde med Viborg 
Veteranindsats og Viborg Stift. Begge har igen været store succeser.  
 
Lige nu er der to mand på Island for at rekognoscere for vandretur næste år i stil 
med tidligere Skotlandstur.  
 
Familiekanotur på Susåen gennemføres næste uge, dog meget få tilmeldte. 
 
Udvalget deltager på Dansk Outdoor Festival i Silkeborg i weekenden 3-5. septem-
ber 2021 med en stand i samarbejde med All Out og Operators Coffee Club. Dette 
for at møde de veteraner, der kommer men i høj grad også for at netværke med nye 
og eksisterende samarbejdspartnere. 
 
Ture resten af året:  
 
Bushcraft weekend overlevelseskursus gennemføres i Oddsherred i oktober. 
 
Vi arbejder på at lave en tur senere på året (omkring efterårsferien), men skal have 
et mandskab klar, og det halter lidt.  
 
Der planlægges på en større tur til Norge/Sverige slut november start december 
2021 som afløsning for dette års vintertur. Her er på tale at have en fast base med 
dagsture til en række friluftsaktiviteter som hundeslædekørsel, turski, rafting og an-
det afhængigt af vejret til den tid. Vi regner med at have deltaljer mere klar efter del-
tagelse på festivalen 
 
Kommende år (2022): 
 
Vandretur Island for 8 personer. 
 
Vi har haft følere fra Veteraner på Grønland om en vandretur i samarbejde med dem 
på Arctic Trail, hvilket kunne være en meget interessant aktivitet. 
 
Fastholde basisaktiviteter for det kommende år.  
 
Rekruttere lidt mere varme hænder med gode friluftskompetencer og lyst til at af-
sætte en uge om året til ture. 
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Økonomisk har jeg aftalt med formanden, at vi frigiver 75.000,-kr. til andre formål i 
Veteranstøtten i budget 2021. 
 

c. Informations- og uddannelsesudvalget 

Informationsseminar 
Vi gennemførte vores interne Informationsseminar 7-8 Aug med knap 20 deltagere. 
Det var dejligt og nødvendigt at se hinanden i øjnene og blive klar til den sidste del af 
årets arbejde, forhåbentligt  uden coronaforstyrrelser. 
På baggrund af et interessant veteranstudie fra Esbjerg erkendte vi, at vi har et stort 
informationsproblem: Både DV og VS er relativt ukendte blandt veteraner og pårø-
rende, men endnu mere nedslående er det, at veteranbegrebet er blevet så negativt 
ladet, at selv veteraner ikke identificerer sig med det længere. 
Det er derfor påtrængende, at vi i VS, og også DV, begynder at tegne et billede af 
vores foreninger, som et sted hvor Stolte og stærke tidligere udsendte mødes for at 
dyrke det særlige kammeratskab, der er opstået under missioner i udlandet, og hvor 
vi har overskud til at hjælpe andre stærke og stolte tidligere udsendte, der har udfor-
dringer. 
 
Efterårskursus 
Gennemføres 1-3 Okt i Nymindegab. Er p.t. overtegnet med 21 kursister, flere end vi 
nogensinde har haft. Udvalgsformænd er inviteret til at møde op efter direkte aftale 
med formanden for Informations- og Uddannelsesudvalget (Steen). 
 
Formandsseminar 
Det er nu fastlagt, at vi gennemfører et formandsseminar 11-13 Nov på Vissenbjerg 
Storkro. Seminaret vil indeholde et formandsmøde, særskilte emner til drøftelse samt 
et certificeringsmodul for arbejdet med veteraner. 
 
Den udadvendte informationsvirksomhed er genstartet og vil bl.a. være tilstede un-
der Veteranmessen i Randers, såvel som ved relevante parader og markeder i efter-
året. 
 
Regionsrepræsentanter 
Medlemmer af Informations- og Uddannelsesudvalget nu er blevet organiseret i en  
regional struktur. Disse regionsrepræsentanter for Veteranstøtten er bemyndiget til at 
repræsentere VS synspunkter i den lokale debat, idet de samarbejder positivt med 
alle øvrige veteranaktører og udbreder herved kendskabet til VS og VS tilbud til ska-
dede veteraner og deres familier. 
 

d. Telefonlinjen 

Deltog ikke i mødet. Ingen talepkt. 
 

e. Camp Frøslev 
Forsikringer er opsagt til udgangen af 2021. 
Falck abonnement opsagt pr. 01.09.2021. 
Brandbekæmpelsesmateriel ikke godkendt efter 01.09.2021. 
Fase 2 i afviklingen er at afhænde senge, sofaer, køkkenudstyr, printer og kontor-
møbler. Røde Kors Asylcenter er spurgt om at ville modtage senge, men det blev af-
vist. 
 

f. Idrætsudvalget 
Deltog ikke i mødet. Ingen talepkt. 
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g. Specialstøtten 
Tilsendt talepkt. 
Nordic MC Tour bliver afviklet i uge 35 med deltagelse af veteraner fra Norge, Sve-
rige, Finland og Danmark. Deltager i Flagdagsparade i Næstved d. 5. september.  
  
Der er meget arbejde i Specialstøtten. P.t. er det samværssager i forbindelse med 
skilsmisse, arbejdsskadesager – og klager i disse, henvisning til behandling (misbrug 
og psykiatri), fogedsager – tvangsauktion(er), pensionssager+ aktstykke 425 sager, 
medaljesager, klagesager over kommunale afslag, legatansøgninger osv.osv. Hvis 
der i formandsgruppen skulle være én med masser af tid og skrivelyst i overskud til 
opgaver som disse, så skal man bare give mig et praj, så kan jeg med sikkerhed ud-
fylde en kalender til bristepunktet.  
 

h. Enid Ingemanns Fond 
Tilsendt talepkt. 
En opgørelse er sendt til formanden vedr. ansøgninger til Enids fond i foråret og 
sommer 2021. (Gennemgået på mødet) 
Det er min (Betina Bruun) klare anbefaling, at det er særdeles relevant, såfremt der 
bliver frigivet andre midler til at "dække" de udeblevne midler, at der bliver mulighed 
for sociale arrangementer for veteraner grundet det som sker omkring tilbagetræk-
ningen i Afghanistan... Det er dermed særdeles relevant at kunne støtte veteraner i 
at forny, bevare og forstærke sociale relationer veteraner og pårørende imellem. Jeg 
mener, at disse tider vil det især være relevant med initiativer og arrangementer, 
som støtter veteraner der har været udstationeret i berørte områder. 
 

6. Eventuelt 
a. Næste møde planlægges afholdt den 11. – 13. november 2021 på Vissenbjerg 

Storkro, Fyn. De to første dage planlægges afholdt som en introduktion til et certifice-
ringskursus vedrørende arbejde med veteraner i rammen af VS. Selve formandsmø-
det planlægges afholdt den 13. november 2021.  

b. Næstformanden nævnte muligheden for kursustilbud i rammen af Danes Worlwide. 
 

  
 
  

 
                   Jens Morten Jørgensen      Jens Winther Andersen 
                                                   

Sekretær/Referent         Næstformand   
                                                             

 
 


