Fredericia, den 19. marts 2014.

Til frivillige veteranorganisationer!

Referat fra mødet for frivillige veteranorganisationer på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia, mandag den 17. marts kl. 10.00 til 14.00
Deltagere:
De Blå Barretter: Bjarne Hesselberg (også KSO) og Jørgen Wrist-Knudsen.
Fonden Danske Veteranhjem: Jan Brun Andersen (repræsenterede også Folk og Sikkerhed samt
Danske Soldater og Marineforeningers Fællesråd).
Livlinen/HKKF: Yvonne Tønnesen og Lisbeth Brixen Nielsen.
SSOP: Lotte Kolind Poulsen.
Soldaterlegatet: Thore Clausen.
Veteranhaven Rene Pamperin og Vera Thuesen.
Nature Retreat: Anne-Line Ussing og Stuart.
Krigsveteraner & Pårørende: Jon Samuel Gislason og Jeannette Rahr.
Familienetværk: Jane Svanborg og Vinnie Højmark.
SIOPS Danmark: Benjamin O Yeh. Søren Lassen og Simone.
Homemind: Christina Teichert og Søren Nielsen.
Bag Krigens ansigter; Axel Hofmann Schollert og Martin Petersen.
KFUMs Soldatermission: Per Møller Henriksen (referent).
Som observatør deltog VETC med Major Lars Højbak.
Afbud fra følgende organisationer som gerne vil deltage fremadrettet: Team Veteran,
Mentornetværket og InterForce.
Følgende organisationer var indbudt, men har ikke svaret: Danske krigsveteraner og Ramt af
krig.
Dagsorden:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Velkomst: Efter fællessangen ”En lærke lettet” bød Per Møller Henriksen velkommen
til KFUMs Soldaterhjem. Han takkede for den positive tilbagemelding på invitationen
og for hjælpen med at få invitationen endnu længere ud.
Kort præsentation af deltagerne. Alle præsenterede sig kort.
Formål med mødet. Thore Clausen fortalte om baggrunden for at invitere til dagens
møde. Det er tænkt til inspiration og erfaringsudveksling, men det kan ikke beslutte
over de enkelte organisationer, og der er ikke nogen økonomi imellem
organisationerne.
Valg af ordstyrer: Jan Brun Andersen blev valgt og ledte de følgende punkter.
Drøftelse af formålet og interesse for at arbejde videre med at etablere et forum. Alle fik
lejlighed til at udtale sig og fra alle deltagere var der opbakning til det fortsatte
arbejde.
Drøftelse / afklaring af kompetence, struktur og økonomi. Livlinen ønsker at deltage
som observatører. Det besluttedes at HOD og CS også tilbydes en observatørpost. Der
er brug for at skabe overblik både internt mellem organisationer, over for veteraner og
over for offentligheden. Derfor bedes alle organisationer sende et kort beskrivelse til
pmh@kfums-soldatermission.dk om hvad organisationen står for og tilbyder.
Tidsfrist 1. juli 2014. Materialet kan evt. være link til information på hjemmesider
eller i form af trykt materiale.
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7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Drøftelse/beslutning om navn. Det blev besluttet at navnet er Frivilligt Veteranforum.
Medlemskreds? Evt. yderligere foreninger der skal indbydes? Efter lidt drøftelse om
kravet til organisering blev det besluttet at Frivilligt Veteranforum er for alle grupper,
organisationer og foreninger der har et almennyttigt, ikke kommercielt formål
målrettet veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Alle de organisationer
som var til stede kan optages og yderligere forslag til medlemmer fremsendes til PMH.
Drøftelse/beslutning om grundbestemmelser. Der var gode kommentarer til det
tilsendte udkast. Det blev besluttet at der ikke skal være en formand, men en
koordinator. Koordinatoren kan ikke udtale sig på gruppens vegne, med mindre det
enstemmigt vedtages. Evt. udpeges talsmand til varetagelse af samlet udtalelse.
Desuden blev det besluttet at der skal være 3 årlige møder og at det tilstræbes at disse
ligger ca. 1 mdr. forud for Forsvarets Veteranforum, så punkter fra Frivilligt
Veteranforum kan optages på dagsordnen ved Forsvarets Veteranforum. PMH
tilpasser forslaget og udsender. Er der kommentarer modtages de gerne og de endelige
grundbestemmelser besluttes på næste møde.
Evt. stiftende møde. Bliver ved det første møde, se punkt. 12.
Evt. valg af formand og turnus for hvordan posten går på skift. Per Møller Henriksen
blev valgt som koordinator for det første år. Turnus aftales ved det førstkommende
møde.
Evt. fastsættelse af tid og sted for næste møde. Blev besluttet til onsdag den 13. august
2014 kl. 10.00 hos VETC i Ringsted, hvis det er muligt (Lars Højbak undersøger).
Alternativ bliver mødet afholdt på KFUMs Soldaterhjem i Slagelse. Desuden blev
tirsdag den 11. november kl. 10.00 reserveret.
Eventuelt. Der var intet til eventuelt. Dog havde Søren Lassen og Benjamin O Yeh et
ønske om at præsentere deres tanker om en fælles App. Det blev besluttet, at de som
havde tid kunne mødes kl. 14.00 efter en kort pause. Dermed var det ordinære møde
færdig til planlagt tid. Tak til Jan Brun Andersen for flot mødeledelse.

14. Søren Lassen og Benjamin O Yeh fortalte engageret om ideerne for en fælles App for
veteraner – kaldet Social taktisk Veteran App eller BoBApp (Band of brothers App).
Det var en meget fin gennemgang, men da mange havde andre aftaler gik de glip af
dette indlæg, hvorfor punktet tages op på det kommende møde i august.
Referent Per Møller Henriksen
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