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1. møde i Frivilligt Veteranforum 

 
Den 13. august 2014 kl. 10.00 på 
Veterancenteret, Garnisonen 1, 4100 Ringsted 
 
Dagsordens punkter er opdelt i 3 kategorier: 
O = Orientering 
D = Drøftelse 
B = Beslutning/Godkendelse 

 

 
Tilstede var: Bjarne Hesselberg og Niels Hartvig Andersen, DBB/KSO; 
Thore Clausen, Soldaterlegatet; Vera Thuesen, Veteranhaven; Anne-
Line Ussing, Natur Retreat for Veteraner; Jan Brun Andersen, 
SSOP/Fonden Danske Veteranhjem/Folk og Sikkerhed; Jette Kimer, 
Homemind/Bag krigens ansigter; Vinnie Højmark, Familienetværk; Jan 
Norgaard, InterForce; Flemming Neldahl, Birgitte Refslund Sørensen og 
Benjamin O Yeh fra SIOPS Danmark og Per Møller Henriksen, KFUMs 
Soldatermission (referent). 

 
Herudover deltog: Lars Højbak, VETC. 
 
Fraværende efter afbud: Krigsveteraner & Pårørende og 
Mentornetværket. 
  

 
 
O 
 

1.  Velkomst ved Per Møller Henriksen. 
 

a. Referat fra møde den 17. marts i Fredericia. 
b. Siden sidst. 

 
c. Evt. præsentation, hvis der er nye deltagere 
 

Chefen for Veterancentret (VETC) Kåre Byrnak bød velkommen. 
 
Der var ingen bemærkninger til referatet. 
Soldaterhjemsforeningen Dannevirke i Odense er opfordret til at 
deltage. De vil drøfte det i bestyrelsen. 
Der blev en kort præsentation. 

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.blaabaretter.dk/files/manager/administration-blanketter-brevpapir-mv/veteran%20u%20baggrund.png&imgrefurl=http://www.blaabaretter.dk/organisation/administration-blanketter-br-afregningsskemaer-mv.html&docid=o0rzdUYN813kbM&tbnid=_loVtOyM7kfoJM&w=214&h=174&ei=MNezU6nGHsG7ygO7wIKABw&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
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2. Godkendelse af Grundbestemmelserne og 
egentlig stiftelse af Frivilligt Veteranforum. 

 
a. Hvem ønsker at være medlemmer? 
b. Hvem ønsker at være observatør? 
 

 
Grundbestemmelserne blev godkendt efter en drøftelse om KL og 
Regionerne skulle tilbydes en observatørplads. Konklusionen blev, at 
de i lighed med andre interessenter kan indbydes til enkeltmøder. 
De tilstedeværende organisationer ønskede alle at være medlemmer. 
Koordinator kontakter CS (som har svaret positivt) og HOD og spørger 
desuden Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark 
(HPRD) (som har svaret nej tak) om de er interessent i at være 
observatører. 
 
Der var en god debat om kommunikationen imellem organisationerne 
og i veterandebatten generelt. Der var enighed om en respektfuld 
omtale af de forskellige organisationer, og hvis der går rygter om 
uregelmæssigheder eller konflikter, at der straks tages kontakt direkte til 
den ansvarlige (landsleder). Ligeledes vil alle være opmærksomme på 
at de sociale medier ikke bruges til at komme med beskyldninger mod 
andre organisationer eller enkeltpersoner.  
 

 
 
D 
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3. Udstillinger. 
 
Ved Hærens 400 års jubilæumsudstilling på Kastellet 
den 6. september, er vi blevet indbudt til at lave en 
udstilling.  
Hvem deltager og er der nogle ting vi med fordel kan 
samarbejde om? 
 
 
 
 
 
 
Evt. andre udstillinger eller kommende arrangementer 
som vil være relevant 

 
 
Flere organisationer er tilmeldt. Bl.a. SSOP, DBB/KSO, Familienetværk 
og KFUM. Der bliver et fællestelt i området foran kommandørboligen 
på Kastellet. 
Øvrige foreninger bedes via koordinator (Per Møller Henriksen), 
meddele om de ønsker at have en stand, hvor meget plads de ønsker 
og om de har brug for borde og stole + strøm. Hvis der ønskes adgang 
for bil skal reg. nr. oplyses. Ønskes madbilletter til medarbejdere skal 
navn oplyses. Har man ikke medarbejdere der kan deltage, kan PR 
materiale fremlægges sammen med de organisationer, der har meldt 
sig.  
 
VETC rundsender oplysninger om kendte aktiviteter. Har foreningerne 
kendskab til relevante aktiviteter bedes de give besked til VETC. 
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4. Oplæg om BoBApp. 
 
Søren Lassen og Benjamin O Yeh vil præsenterer 
deres forslag til en fælles App.(opfølgning fra sidste 
møde) 
 
Drøftelse og evt. beslutning om fremtidig samarbejde 
om App. 
 
 

 
 
Benjamin orienterede kort. Projektbeskrivelsen på ca. 140 sider er 
fremsendt til FKO. Derudover er der ikke sket så meget siden foråret. 
 
 
Da det ikke er en af organisationerne i Frivilligt Veteranforum, der står 
bag, ligger det uden for dette forum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D 
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5. Evt. fælles branding? 
 

Mange organisationer har udarbejdet støttesløjfer, og 
salgsvare for at samle midler ind til støtte for veteraner 
og pårørende. Der bindes mange midler i disse varer 
og bruges mange frivillige kræfter på at sælge – ofte 
som på Airshow 2014 i konkurrence med hinanden.  
 
Drøftelse af fordele og ulemper ved at benytte en 
fælles brand? Det skal naturligvis være frivilligt om 
man er interesseret i et fælles mærke eller vil have sin 
eget. 
 
 
Vil det være relevant med en årlig mærkedag (f.eks. 5. 
september) hvor alle foreninger forsøgte at sælge et 
fælles veteranstøttemærke? 
 

 
 
Der var en godt og livlig debat om behovet for fælles branding af 
veteransagen. Veteranmærket er udmærket som tegn på at man er 
veteran og kan fint bruges af de forskellige organisationer sammen 
med eget logo. I forhold til offentlighedens opbakning til vore soldater 
er den gule sløjfe bedst egnet. Familienetværket står for den gule sløjfe 
i Danmark. Vinnie lovede at undersøge i Familienetværket om andre 
frivillige organisationer kan få en andel af overskuddet for de sløjfer, 
som de selv sælger. Ønsker man at forhandle den gule sløjfe, er man 
velkommen til at kontakte Vinnie familienetvaerket.ka1@gmail.com 
SSOP sælger sandfarvede sløjfer og tilbyder at alle kan forhandle 
disse. 
 
Alle opfordres til at bruge flagdagen til positiv omtale af veteransagen 
og være behjælpelig med, at det bliver et landsdækkende folkeligt 
arrangement. 56 kommuner fejrede flagdagen i 2013, det er en opgave 
at få alle 98 kommuner med. 

mailto:familienetvaerket.ka1@gmail.com
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6. Turnus som koordinator. 
 
Ifølge Grundbestemmelserne § 3 skal vi på årets 
sidste møde vælge en koordinator for det kommende 
år. Vi besluttede på mødet i Fredericia at vi vil lave en 
turnus på dette møde.  

 

 
 
Besluttes på næste møde i henhold til grundbestemmelserne. 

 
 

O 
 

 

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

 

 
De enkelte organisationer gav en kort orientering om aktuelle opgaver. 
 
Lars Højbak mindede om VETCs hjemmeside og om ansøgningsfrist til 
10 mio. puljen allerede 1. september. 

 8. Eventuelt. 
 
 

Benjamin O Yeh orienterede om et kunstprojekt, hvor politikere, 
veteraner og kunstnere udsmykker nogle militærhjelme, der dels 
sælges på auktion til fordel for syge børn og dels bruges som 
indsamlingsbøsser til Veteranhjem København. 
Der blev udvekslet erfaringer med veteraner i fodlænke. Anni-Line 
Ussing fortalte om hendes erfaringer, hvor en veteran havde fået lov til 
at afsone hos dem. Jan Brun Andersen supplerede med positive 
erfaringer fra Veteranhjem og Per Møller Henriksen fortalte, at en 
veteran, der boede på KFUMs Soldaterhjem, ikke kunne få lov til at 
afsone sin dom der.  

 
 
B 
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9. Næste møde: 
 

Tirsdag den 11. november 2014 på VETC. 
 
Forslag til møder i 2015: 
Mandag den 16. marts 
Onsdag den 12. august 
Onsdag den 11. november 

 
 
Møderne planlægges til tidsrummet kl. 10.00 – 14.00 i Ringsted. 
 
Forslagene blev godkendt. VETC har reserveret lokale 401. 

 


