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1. Næstformandens velkomst og talepunkter. 
Næstformanden bød velkommen og herunder særligt til Anders Hansen, der afløser Ni-
els Blok, og derfor deltog første gang som ny formand for Friluftsudvalget. 
Herefter gik næstformanden over i en generel orientering om enkeltpunkter, hvorunder 
der blev givet en beskrivelse af formandsgruppens store betydning for Veteranstøttens 
virke samt vigtigheden af et konstruktivt samarbejde udvalgene imellem og i Danmarks 
Veteraner generelt. 
Veteranstøtten har hidtil modtaget 2,8 mio. kr. i årlig støtte fra Veterancentret, og selv 
om der er faste rammer for disponering af disse penge, har Veteranstøtten alligevel for-
holdsvis frie hænder til at anvende dem til gavn for veteraner og pårørende. At vi får til-
delt et årligt beløb til veteranarbejdet er ikke en selvfølge, og alle i Veteranstøtten skal 
derfor være yderst opmærksomme på at anvende disse penge på en forsvarlig måde. 
Veterancentret viser os god opmærksomhed, og Veteranstøtten får megen anerken-
delse overalt for sin indsats. Især et skulderklap skal dog nævnes her, og det er prisen 
som ”Årets Folkehjælper”, der uddeles af Dansk Folkehjælp. Den 11. september 2021 
blev prisen overrakt Danmarks Veteraner, som anerkendelse af den brede indsats for 
veteraner, og denne indsats er i høj grad ydet af udvalgene i Veteranstøtten. 
Udviklingen siden 2015 i dansk sikkerhedspolitik har ført til, at der i højere grad indsæt-
tes enheder fra Søværnet, i mindre grad enheder fra Flyvevåbnet og i ringe grad enhe-
der fra Hæren som Danmarks bidrag til internationale missioner. Derfor bør Danmarks 
Veteraner, og herunder Veteranstøtten, se på nye former for tilbud til veteraner, der har 
en anden profil, end den der traditionelt har kendetegnet en veteran med baggrund i 
Hæren. Vi er nødt til hurtigt at forny os. Hvis vi ikke udvikler os – afvikler vi os. Afslut-
ningsvis orienterede næstformanden om et forestående debatarrangement på Ålborg 
universitet hvor Forsvarets engagement i FN operationer sættes under lup og hvor Dan-
marks Veteraner deltager i et debatpanel. 

   
2. Personelnyt 

Niels Bloch er efter eget ønske fratrådt som formand for Friluftsudvalget. Ny formand for 
udvalget er Anders Hansen. 
 

3. Økonomi 

Kassereren, Ole Stokholm, gennemgik budget og forbrug i respektive udvalg til dato. Der 
er pga. ikke afholdte aktiviteter p.t. et mindre forbrug i forhold til budgettet på kr. ca. 1 
mio. 
Formanden opfordrede udvalgene til løbende at melde ind til forretningsudvalget om for-
udsete aflysninger, således at budgettet og tildeling af midler rettidigt kan justeres. 
Udvalgsformændene kan få kik-adgang til E-conomics. 
Der var herefter en diskussion om årsager til aflyste aktiviteter, som entydigt skyldes Co-
rona-restriktioner både i og udenfor Danmark. Det generelle indtryk er, at samfundets 
genåbning efter Corona-nedlukning har medført en strøm af igangsatte aktiviteter af alle 
slags i samfundet, som påvirker foreningernes aktivitetsprofil negativt, da alle aktiviteter 
skal gennemføres på meget kort tid af de samme personer. 
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4. Nyt fra udvalgene 
a. Aktivitets- og Socialudvalget 

De to selvstændige udvalg, Aktivitetsudvalget og Socialudvalget, blev lagt sammen 
pga. mangel på friville hjælpere. Der har været lidt krusning på vandoverfladen pga. 
sammenlægningen. 6 hjælpere har valgt at stoppe. 
I det nu sammenlagte udvalg træffes alle beslutninger i enighed, og rygter om andet 
må manes i jorden.  
Efter ophør af Veteranstøttens Specialstøtte har udvalget modtaget en del henven-
delser om behov for hjælp. Vi ser på en fremadrettet løsning på disse opgaver. Her-
under skal det nævnes, at der opleves et godt samarbejde med kommunernes vete-
rankoordinatorer. 
Der er god tilslutning til udvalgets familieaktiviteter, som kom i gang allerede i maj 
måned med en forløber i marts – april med sommerhusprojektet. Til Lalandia-aktivi-
teten i november er der udsolgt med 375 tilmeldte. I 2021 har 838 deltaget i sådanne 
familieaktiviteter. Også positive tilbagemeldinger fra Veterancentret og veterankoor-
dinatorer. 
Yderligere har udvalget haft en variation af aktiviteter som bl.a. fisketure og overnat-
ning i shelters i skov. 
Der er tilknyttet 8 faste frivillige til udvalget. 
 

b. Friluftsudvalget 
Anders Hansen præsenterede sig som ny formand for udvalget.  
Udvalget planlægger sine aktiviteter op til et ½ år forud. Det er derfor vanskeligt ved 
nogle aktiviteter at justere med kort varsel. Der indtænkes dog alternativer, hvor det 
er muligt. 
På trods af nationale restriktioner, har der været god søgning til udvalgets aktiviteter. 
Dog har Norge været et lukket land i 2021.  
Pilgrimsvandringen på Hærvejen har været en succes, ligesom vandreturene i Syd-
sverige også havde god tilslutning. Udvalget arrangerede en tur for Kvindelige Vete-
raner i Sverige, dog ikke for udvalgets penge. 
Der er p.t. knyttet 4 faste frivillige til udvalget, samt nogle løse hjælpere. 
 

c. Informations- og Uddannelsesudvalget  
Udvalget holdt et virtuelt møde den 13. april 2021. Her foretog udvalget en gennem-
gang af tilknyttede frivillige på baggrund af tilbagemeldinger fra formanden Forårs-
brev. Enkelte trækker sig frivilligt nu, men langt hovedparten - samt enkelte nye med-
lemmer - er klar til at arbejde for sagen.  
Udvalget mødtes den 9. - 10. juni på Fyn, hvor årets resterende program blev revide-
ret og forberedt.  
 
Vi gennemførte vores interne Informationsseminar den 7. – 8. august med knap 20 
deltagere. Det var dejligt og nødvendigt at se hinanden i øjnene og blive klar til den 
sidste del af årets arbejde. 
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 DV og VS begynder at tegne et billede af vores for-
eninger, 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 udfordringer. 
 



 

3 

 

Efterårskursus blev gennemført den 1. - 3. oktober i Nymindegab. Med 20 kursister 
var kursus velbesøgt, og blev gennemført til kursisternes udtalte tilfredshed. Hjem-
meværnsskolen viste sig i øvrigt at være et fremragende kursussted med god kapa-
citet, og kan på det punkt vise sig at være en fuldgod erstatning for Camp Frøslev. 
 
Udvalget har aflyst aktiviteter. Bl.a. blev Forårskursus suspenderet pga. Corona og 
sammenlagt med Efterårskursus. 
Veterancafésamlingerne i Vest og Øst blev aflyst pga. for beskeden interesse. Efter 
aflysning af Vest blev Øst markedsført som et kombineret Vest/Øst arrangement, 
men alligevel var der kun en 10 - 12 tilmeldte, hvorfor kursus blev aflyst. Der var dog 
3 - 4 caféer repræsenteret på Efterårkursus, så de blev tilgodeset i kursusprogram-
met alligevel. 
Informationsseminaret i foråret blev aflyst som følge af Corona. 
 
Formandsseminar afholdes den 11. - 13. november, som en ekstra aktivitet pba. en 
beslutning på Formandsmødet i august 2021. Seminaret indeholder et formands-
møde, særskilte emner til drøftelse, samt et certificeringsmodul for arbejdet med ve-
teraner. 
 
Den udadvendte informationsvirksomhed lå underdrejet i foråret, men genstartede 
henover sommeren og var bl.a. tilstede under Folkemødet på Bornholm og Veteran-
messen i Randers, såvel som ved relevante DV parader og offentlige markeder i ef-
teråret. 
 
Udsendelses- og Hjemkomstbriefinger er blevet gennemført i reduceret form pga. 
Forsvarets Corona-restriktioner, men er nu tilbage på vores normale ambitionsni-
veau, hvor VS er en naturlig del af briefingerne før, under og efter udsendelse. 
  
Alle medlemmer af Informationsudvalget, undtagen formand og enkelte andre, til-
knyttes en region og virker som regionsrepræsentant. VS regionsrepræsentant (RR) 
er ansvarlig for forankringen af den samlede informationsvirksomheds i et afgrænset 
lokalområdet, idet han/hun koordinerer sin indsats med de øvrige regionsrepræsen-
tanter, så hele regionen er dækket bedst muligt.  
RR virke tager primært udgangspunkt i den enkeltes personlighed og eget professio-
nelle og sociale netværk, men RR kan også med fordel opsøge veterancafeer, vete-
rankoordinatorer, DV-lokalforeninger m.fl.   
RR er bemyndiget til at repræsentere VS’s holdninger i den lokale debat, og identifi-
cerer muligheder og behov for, at VS’s formandskab kan komme med mere policy-
prægede budskaber til støtte for den lokale debat.  
  
Med webmasteren ved roret er der ved at blive udviklet en VeteranApp, som forven-
tes at være operativ ved årsskiftet. Generelt er der på området en spændende udvik-
ling i gang med nye hjemmesider, øget synlighed på de sociale medier og på sigt en 
øget integration af de forskellige platforme.   
 

d. Telefonlinjen 
Telefonudvalget har været gennem en lidt turbulent periode, hvor der indledningsvis   
var udsigt til en nedtoning af udvalgets virke, men efterfølgende kom der en politisk 
udmelding, som sikrede udvalgets økonomiske grundlag et stykke tid fremad.  
Telefonlinjen er i 2021 til dato kontaktet af 409 personer, hvoraf hovedparten har for-
rettet tjeneste på Balkan. Derudover har politi, brandvæsen og øvrige myndigheder 
kontaktet Telefonlinjen for information vedrørende veteraner, generelt. 
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Efter en præsentation af udvalgets arbejde var der en generel debat om omgivelser-
nes kendskab til den hjælp, der gives veteranerne. Telefonlinjens indsats er en ba-
lance mellem at være synlig og sikre anonymitet.  
Udvalgets formanden gjorde herunder opmærksom på, at samfundets vilje til at 
støtte veteransagen bl.a. er afhængig af kendskab til Veteranstøttens indsats. 
Der er ca. 20 fast tilknyttet udvalget. Kontakten til Veterancentret genoptages, da der 
nu er modtaget navnet på en kontaktperson herfra. 
 

e. Camp Frøslev 
Bygningen er fortsat under afvikling jf. planen, og ved udgangen af marts 2022 ophø-
rer lejemålet.  
 

f. Idrætsudvalget 
Efter genåbning af samfundet kom der gang i aktiviteterne, men det skete også på 
en lang række andre områder, hvorfor et mindre antal tilmeldinger til udvalgets aktivi-
teter har betydet nogle aflysninger. 
Udvalget har 8 frivillige tilknyttet samt nogle løse frivillige. 
  

g. Enid Ingemanns Fond 
Fonden har ikke udbetalt penge til Veteranstøtten i 2021, og godkendte ansøgninger 
er tilgodeset ved disponering af ikke anvendte midler i Veteranstøtten på p.t. kr. 
57.681, - 
 

5. Formandens punkter 
a. Børneattester 

Udvalgsformændene er ansvarlige for, at der indhentes børneattester på de frivillige, 
der i f.m. aktiviteter har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år, 
som led i deres hovedbeskæftigelse.  
 

b. Medlemskab af Danmarks Veteraner 
Betingelserne for opretholdelse af Veteranstøtten har ændret sig over tid, og i dag er 
vi nået frem til, at Veteranstøtten, som en del af Danmarks Veteraner, er , 
Danmarks Veteraner har tegnet en forsikring for alle frivillige aktive, også i VS. For-
sikringen forudsætter dog et medlemskab af foreningen, og derfor vil det fra 1. januar 
2022 gælde, at faste aktive frivillige ved respektive udvalg skal være medlemmer af 
Danmarks Veteraner. Indmeldelsesåret er kontingentfrit, så det betyder, at nye med-
lemmer først skal betale kontingent i januar 2023. 
Enighed i formandskredsen om denne beslutning. 
 

c. Brugerbetaling 

I den første periode med Kammeratstøtteordningen og efterfølgende Veteranstøtten 
var gratis deltagelse i arrangementer begrundet i ønsket om at støtte veteraner, som 
på grund af mistet indtjening ikke havde råd til at deltage. 
Dette argument er nu faldet bort, efter at hovedparten af de berørte veteraner har 
fået udbetalt erstatning og det sociale netværk er blevet mere finmasket.  
Forretningsudvalget stiller derfor forslag om, at der fremover skal ske en brugerbeta-
ling sted på kr. 1.000,- per deltager for aktiviteter med en kostpris på over kr. 5.000,-. 
I særlige tilfælde kan en ubemidlet veteran støttes af ”Socialpuljen”, der administre-
res af Socialudvalget. 
Efter en generel debat af emnet blev der udtrykt enighed fra formandskredsen i be-
slutningen.  
Brugerbetalingen gælder fra 1. januar 2022. Indbetaling sker til kassereren på Vete-
ranstøttens kontonr. med anførsel af udvalg og aktivitet. 
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d. Afbestillingsforsikring 
Udvalgene skal altid tegne en afbestillingsforsikring ved aktiviteter, der indebærer en 
udenlandsrejse. 

  
e. Tavshedspligt. 

Den enkelte udvalgsformand er ansvarlig for, at alle aktive i udvalget har læst, for-
stået og underskrevet en tavshedserklæring, som kan anvendes i kontakt med vete-
raner og myndigheder. 
 

f. Samtykkeerklæring. 
Den enkelte udvalgsformand er ansvarlig for, at alle aktive i udvalget, der skal have 
kontakt til offentlige myndigheder på vegne af veteraner og pårørende får underskre-
vet en samtykkeerklæring. 
Dette for at sikre os selv, da vi skal passe på hinanden. 

 
6. Næstformanden afsluttede mødet med en drøftelse af Veteransstøttens årshjul for 2022. 

Det blev i den forbindelse og i enighed besluttet at planlægge på to fysiske møder i 
2022. Første fysiske møde gennemføres i perioden 10. – 11. juni 2022 og andet møde 
der planlægges som VS årsmøde, er programsat til 11. – 13. november 2022.  
 

7. Af hensyn til aktivitets og budgetlægning for 2022 bad næstformanden de enkelte udvalg 
om at udfylde et skema med ønskede aktiviteter i 2022 i prioriteret rækkefølge. Skema-
erne skal være næstformanden og kassereren i hænde senest fredag den 26. november 
2021.  

 
 
 
 Niels Hartvig Andersen   Jens Winther Andersen  
                   Formand    Næstformand  
 
 
 
 Jens Morten Jørgensen                                                        

Referent                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 
Veteranstøttens bogliste. 


