Frivilligt Veteranforum
2. møde i Frivilligt Veteranforum
Den 11. november 2014 kl. 10.00 – 14.00 på
Veterancenteret, Garnisonen 1, 4100 Ringsted
Dagsordens punkter er opdelt i 3 kategorier:
O = Orientering
D = Drøftelse
B = Beslutning/Godkendelse

Tilstede var: Jan Brun Andersen, SSOP/FDV/Folk&Sikkerhed, Niels
Hartvig Andersen, KSO/DBB, Bjarne Berner, KSO/DBB, Bjarne
Hesselberg, DBB/KSO, Jette Kimer, HOMEMIND, Christina Teichert,
HOMEMIND, Lene Opsahl, Veteraner i Herlev, Henrik Dyrh,
Dannevirke/Veteranhjem Odense, Henrik Danielsen, Mentornetværk,
Rene Pamperim, Veteranhaven, Anne-Line Ussing, Natur Retreat for
veteraner og Per Møller Henriksen, KFUMs Soldatermission (referent).
Herudover deltog: Yvonne Tønnesen, Livlinen, Bjarne A Kehr, CS og
Lars Højbak, VETC.
Fraværende efter afbud: Familienetværket, Bag krigens ansigter,
InterForce og Soldaterlegatet.
Fraværende uden afbud: Krigsveteraner og pårørende, Team Veteran
og SIOPS Danmark.

1. Velkomst ved Per Møller Henriksen.
O

a.Referat fra møde den 13. august i Ringsted.
b.Siden sidst.
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Godkendt.
CS og HOD er blevet indbudt til at være observatører. Per Møller

Henriksen (PMH) rykker HOD for svar.
c. Evt. præsentation, hvis der er nye deltagere.

Der var en kort præsentation.

2. Opfølgning fra sidste møde:
B

a. Salg af den gule sløjfe? Tilbagemelding fra
Familienetværket.

Familienetværket har meldt tilbage at salgsprisen er fast, men alle
organisationer kan søge om andel af overskuddet. Der var et bredt
ønske om, at sløjfen var et fælles ”brand”. Niels Hartvig Andersen
(NHA) foreslog, at vi købte ”Den gule sløjfe” af Familienetværket /Jyske
Emblem Fabrik A/S og solgte den videre frem for at fremstille sit eget.
Vi kan evt. lægge en avance oveni prisen.

O

b. Kontakt til Kommunernes Landsforening (KL)
tilbagemelding fra møde den 27. oktober.

NHA orienterede om baggrunden for mødet. Bl.a. ønsket om at alle
kommuner markerer flagdagen og udpeger en veterankoordinator. PMH
og Jan Brun Andersen (JBA) orienterede om de udfordringer, der er
forbundet med at veteraner opholdte sig på
Veteranhjem/SoldaterRekreation udover 21 dage. Det gav anledning til
en god drøftelse af fordele og ulemper ved at blive godkendt under
Servicelovens § 107 – 110. Flere pegede på behovet for en lovændring.
BB opfordrede til en fælles holdning til at bevare uafhængigheden af
Serviceloven. DBB har besluttet at fremsende medlemsbladet
”Baretten” til alle kommuner for at udbrede kendskabet til veteransagen.
NHA opfordrede til at indbyde en repræsentant fra KL eller en
kommunes veterankoordinator til et møde i Frivilligt Veteranforum.
Ønsker vi en lovændring, var der flere, der tilbød at kontakte politikere.

O

c. Veteranpuljer evt. status ved VETC?

Lars Højbak orienterede kort om 10., 25. og 30. mio. kr. puljen. VETC
har sendt deres indstillinger videre i systemet. Der forventes afgørelser
inden årets udgang.

3. Udstillinger.
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D

a. Evaluering af Hærens 400 års jubilæum den 6.
sept.

Der var stor tilfredshed med at være indbudt og være en del af
arrangementet. Besøgstallet ca. 10.000.

O

b. Kulturnat København den 10. okt.

O

c. Evt. udstillinger eller kommende arrangementer
som vil være relevant.

Ligeledes stor glæde over at blive indbudt til at være en del af tilbuddet
på Livgardens Kaserne. Besøgstallet var ca. 8.000,-.
VETC og De Blå Barretter er gode til at holde os orienteret. Alle øvrige
foreninger opfordres til at lade indbydelser gå videre.

4. Turnus som koordinator.
B

Ifølge Grundbestemmelserne § 3 skal vi på årets
sidste møde vælge en koordinator for det kommende
år.
DBB er villig til at påtage sig opgaven det kommende
år.

Der var en drøftelse af opfordringen (via mail) om at skifte mellem små
og større organisationer og om at holde møderne skiftevis i Jylland og
på Sjælland. Lars Højbak blev bedt om at undersøge, om VETC vil
betale for forplejningen, hvis mødet afvikles andetsteds. Svaret er, at
VETC kun er værter for kaffe og frokost, når møderne er på VETC i
Ringsted. HKKF og KFUM tilbød at være værter for et årligt møde, men
der var generelt tilfredshed med at være i Ringsted.
Bjarne Berner DBB/KSO blev valgt enstemmigt.

5. Gensidig orientering
O

Hver organisation har 5 min. til at orientere om
aktuelle tiltag.

Der var en spændende runde med orientering fra de forskellige
deltagere.

6. Eventuelt.
Der blev sagt tak til PMH for ledelse af Frivilligt Veteranforum i det
første år. Han takkede for en levende og respektfuld samarbejde.
NHA opfordrede til at sikre, at alle organisationer var omtalt på VETCs
hjemmeside med link til egne hjemmesider.
PMH rundsender listen med antal veteraner i de enkelte kommuner til
alle organisationer.

Dette møde: Side 3 af 4

7. Næste møde:
Mandag den 16. marts 2015, kl. 10.00 – 14.00 på
VETC.
Kommende møder i 2015:
Onsdag den 12. august
Onsdag den 11. november
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OK.

