
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af BVF ledelsesmødet 23. januar 2018 på Ullasvej 23, Rønne. 

 

Til stede: Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen, John Walther og Niels Chresten Andersen. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

2. Protokol af BVF mødet 24. oktober 2017, godkendelse: Godkendt 

 

3. Siden sidst 

a. Aktivitetskalender og hjemmeside, status v/Niels 

Aktivitetskalenderen er nyligt opdateret. På Rep-mødet vil medlemsorganisationerne bli-

ve opfordret til at indsende oplysninger om planlagte aktiviteter. 

 

b. Soldater- og Veteranfestival 25-26. maj 2018, status v/Richardt 

Der er planlagt møde med Bataljonchef. Festivalen falder sammen med hjemsendelsen af 

de værnepligtige sidst i maj – god anledning. Der arbejdes på medvirken af Livgardens 

Musikkorps. Kasernen vil bistå med synliggørelse i forhold til veteraner. 

Niels foreslog også at trække på Veterancentret, når det gælder kontakten til veteraner. 

 

c. BVF medlemsmødet 11. december 2017, jf. udsendt sammenfatning 

Godt møde med 10 fremmødte og fuld opbakning til den på forhånd udsendte funktions-

beskrivelse for en kommunal veterankoordinator.  

 

d. Kommunal Veterankoordinator, status v/Niels 

Kommunalbestyrelsen behandler forslaget på dennes møde 25/1-18, og det forventes at 

der afsættes ca. 150 timer ekstra til BVF’s sekretariat med henblik på at styrke den koor-

dinerende og understøttende indsats på veteranområdet. 

Herefter vil der blive en indkøringsperiode, hvor Niels vil besøge Veterancenter og erfarne 

kommunale veterankoordinatorer. Der vil blive afholdt møde med bisiddere og potentiel-

le bisiddere, herunder sammen med kommunens sagsbehandlere. 

Kontakter til organisationer som Veteranstøtten, Velkommen Hjem, DIF’s Soldaterprojekt 

og Soldaterlegatet vil blive fulgt op. 

I forbindelse med kommende pårørende-arrangementer opfordres der til synliggørelse af 

denne indgang til kommunen for tidligere udsendte og deres pårørende. 

 

 



e. Andet: Richardt orienterede om en invitation fra Folk & Sikkerhed til en kickoff på ”Ud-

sendt af Danmark”, et stort og landsdækkende projekt om Danmarks udsendte gennem 

de sidste 70 år, og gennem 365 personlige fortællinger. Udgives også for at markere 10-

året for Flagdagen for Danmarks Udsendte den 5. september 2019. 

 

4. Repræsentantskabsmødet 2018 

Tid: Torsdag 15. marts 2018 kl. 19-22. Sted: Rønne Politi 

Indkaldelse ud senest 15. februar. Dagsorden, regnskab, evt. indkomne forslag ud senest 1. 

marts. Alt pr. mail. Tilmeldingsfrist mandag 12. marts kl. 12.00. Navne + CPR-numre til Rønne 

Politi, sikkerhedstjek. Hver medlemsorganisation har to repræsentanter med stemmeret. 

 

Richardt kontakter den nye VETC-leder, oberst Susanne Kiholm Lund, alternativt projektleder 

Anne Hartmann-Madsen, om at deltage i repræsentantskabsmødet 

 

Steen kontakt Konsulentfirmaet Christian Jensen, om at deltage med en orientering om deres 

arbejde med svær PTSD. Henvisning til deres tidligere tilbud til Steen Finne om gratis oplæg, 

blot vi betaler transporten. 

 

5. Uddannelse til frivillige på veteranområdet 

Reserveret til weekenden 4-6. maj 2018. Status v/Richardt 

Kurset gennemføres i følgende tidsrammer: 

Fredag 4/5 kl. 14-18 / Lørdag 5/5 kl. 9-18 / Søndag 6/5 kl. 9-17 

 

Kurset gennemføres forudsat mindst 10 tilmeldte. 

Richardt og John afklarer mulighederne for brug af lokaler og forplejning på Kasernen, ligesom 

der evt. kan laves en aftale med KFUM’s Soldatermission om noget af forplejningen. 

 

Richardt aftaler med Anne Hartmann-Madsen omkring udarbejdelse af indbydelse og program, 

som Niels kan udsende til BVF’s medlemsorganisationer, gerne snart. 

 

6. Næste møde 

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 13-14.30 i direktionens mødelokale, Ullasvej 23, Rønne. 

Richardt deltager i Frivilligt Veteranforum den 24. april 2018, i Fredericia. 

 

7. Eventuelt 

Richardt har fra regionskommunens frivillighedskoordinator modtaget en indbydelse til et in-

formationsmøde i Socialstyrelsen, om de nye støttepuljer til frivillige organisationer. Taget til 

efterretning. 

 

 

 

 

Referat v/Niels 


