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P R O T O K O L 

Af det stiftende repræsentantskabsmøde onsdag 16. marts 2016 på Ullasvej 23, Rønne. 

 

Deltagere 

Beredskabsstyrelsen på Bornholm Jørgen Hornskov Eriksen 

Bornholms Politi  Søren Dalberg-Pedersen 

Bornholms Regionskommune Niels Chresten Andersen (referent) 

Bornholmske Dragoner  Per Nielsen og Jens P. Christoffersson 

De Blå Baretter  Poul Berlin og Rasmus Wordorff 

Folk & Sikkerhed på Bornholm Steen Finne Jensen 

GSE/Opklaringsbataljonen Bornholm Steen William Petersen 

KFUM’s Soldatermission  Lars Lund 

Soldat for Danmark  Kim Bjelstrand og Richardt Sølvertorp 

 

 

1. Valg af ordstyrer 

Steen Finne Jensen valgt 

 

2. Vedtægter – behandling og godkendelse 

Forhåndsudsendt udkast fra arbejdsgruppen blev godkendt med to ændringer. 

I § 7, stk. 6 erstattes ”bestyrelsen” med ”BVF” 

I § 14, stk. 3 tilføjes: ”Der nedsættes et udvalg til at afvikle foreningen” 

 

I § 3 skal ordet ’aktivt’ ikke forstås som at en medlemsorganisation er forpligtet på selv at ar-

rangere aktiviteter, men det er vigtigt at de enkelte medlemsorganisationer deltager aktivt i 

BVF, f.eks. ved at deltage i BVF’s møder. 

Til § 12 blev der knyttet en supplerende bemærkning: Vær opmærksom på at denne paragraf 

ikke holder juridisk, hvis nogen tager af kassen eller der på anden vis udvises uansvarlighed i 

forhold til foreningens økonomi. 

 

Der var enighed om i den fælles veteranpolitik at slette parentesen i tilknytning til definitionen 

af en veteran. Udsendte for politi og andre myndigheder udenfor forsvarsministeriet kan ikke 

modtage et veterankort. 
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3. Drøftelse af ambitionsniveau 

Ordstyrer gennemgik beskrivelsen af aktiviteter fra den fælles veteranpolitik, der i nogen grad 

er inspireret af den undersøgelse, arbejdsgruppen har gennemført blandt de bosiddende vete-

raner på Bornholm. 148 veteraner deltog i undersøgelsen. 

Flagdagen bør fortsat være forankret i beredskabsstaben, der dog gerne indgår i en dialog med 

BVF omkring et samarbejde. 

Foredragsvirksomhed, motionsløb mv. er aktiviteter, BVF bør støtte op om, men de bør have 

udspring i de enkelte medlemsorganisationer. BVI (Bornholms Værns Idrætsforening) blev fo-

reslået involveret. 

Fra flere sider blev der understreget de store forskelle, der er på veteraner. Det være sig al-

dersmæssigt, behovet for behandling og hvilke aktiviteter, der ønskes. BVF’s rolle er at have 

fokus på det anerkendende og koordinerende i de aktiviteter, som foreningerne og myndighe-

derne planlægger og gennemfører. 

BVF bør have sin egen hjemmeside og det blev foreslået at BVF arrangerer en studietur til ve-

terancentret i Ringsted. 

 

4. Valg 

a. Formand: Richardt Sølvertorp 

b. Næstformand: Steen Finne Jensen 

c. Kasserer: Steen William Petersen 

 

Alle tre valgt med akklamation! 

 

5. Valg af revisor 

Lars Lund valgt med akklamation 

 

6. Eventuelt 

Forskellige kommentarer omkring flagdagen, i forhold til samarbejde og opstilling i geled. 

Flere gav udtryk for at hele processen med den fælles veteranpolitik og stiftelsen af et veteran-

forum har været en særdeles positiv oplevelse. 

 

Ordstyreren takkede for et vel gennemført stiftende repræsentantskabsmøde. 

 

 

________________________________ ______________________________ 

Formand: Richardt Sølvertorp Ordstyrer: Steen Finne Jensen 

 


