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P R O T O K O L 

BVF repræsentantskabsmødet 15. marts 2018 

 

Deltagere 

Anne Seehausen Hansen og Jannik Taanum Andersen  Veterancentret 
Christian Jensen    Konsulentfirmaet CJ 
Kenn-Erik Olsen    Beredskabsstyrelsen 
Søren Dalberg-Pedersen    Bornholms Politi 
Kirstine van Sabben og Jesper Lindstrøm Larsen  Bornholms Regionskommune 
Jens P. Christoffersen og Per Nielsen   Bornholmske Dragoner 
Helge Skjold Hansen    Danmarks Veteraner 
John Walther    Gardehusar Regimentet GHR 
Steen Finne Jensen    Folk & Sikkerhed 
Knud Holm Eriksen    Forsvarsbrødrene på Bornholm 
Lars Lund     KFUM’s Soldatermission 
Kim Bjelstrand og Richardt Sølvertorp   Soldat for Danmark 
Niels Chresten Andersen    BVF’s Sekretariat 
 
 
BVF’s formand Richardt Sølvertorp, bød velkommen til de fremmødte og introducerede gæsteta-
lerne. 
 
Anne Seehausen Hansen fra Veterancentret orienterede om Veterancentrets mange tilbud, nye 
behandlingstilbud, indsatsen for forebyggelse, robusthedsprojektet, det nye forsvarsforligs midler 
til forskning, et nyt projekt til øget samarbejde mellem kommuner og forsvaret, frivillig uddannel-
sen og jobordninger. Præsentation vedhæftet. 

Undervejs flere spørgsmål og drøftelse om hvordan anerkendelsen af veteraner kan fremmes, til-
bud i forhold til de ca. 90 %, der ikke har brug for hjælp og i forhold til pårørende. Der blev efter-
lyst bedre kontakt mellem forsvaret og de pårørende. Der kom også et forslag om en ’Årets Vete-
ran’ pris til at fremme synliggørelse og anerkendelse. 
 
Christian Jensen med egen konsulentvirksomhed kom i sit indlæg ind på egne erfaringer og arbej-
de med veteraner med fokus på forebyggelse og rehabilitering – Militær Mental Træning. 
Vi kan lære noget af dem, der klarer sig godt, pointerede han og gennemgik de fem søjler, der 
lægger til grund for hans arbejde. Præsentation vedhæftet. 

Richardt Sølvertorp takkede gæstetalerne for deres inspirerende oplæg. 

 

 



1. Valg af dirigent 

BVF’s ledelse foreslog Søren Dalberg-Pedersen, der blev valgt med akklamation. 
 

2. Formandsberetning v. Richardt Sølvertorp 

Formanden kom i sin beretning ind på kommunalbestyrelsens nylige beslutning om at styrke 
veteranindsatsen, den gode kontakt til kommunens sagsbehandlere, Familieplejens åbning 1. 
april af Klub Veteran Kids, den nye chef for VETC, det nationale Frivilligt Veteran Forum og den 
planlagte veterankonference sidst i april. Beretning vedhæftet. 
 
I drøftelsen var der opbakning til formandens bemærkninger om at Forsvaret skal behandle si-
ne ansatte ordentligt. Vigtigt at materiale til veteraners pårørende kommer ud. 
 

3. Indkomne forslag:  

Drøftelse om hvilken betydning den nye persondatalov kan have for det frivillige arbejde i 
Bornholms Veteran Forum. (Foreslået af Danmarks Veteraner) 

 
Niels Chresten Andersen, BVF’s sekretariat, orienterede om baggrund og de bærende princip-
per bag den nye EU-forordning for databeskyttelse og loven om persondata, der meget snart 
ventes vedtaget. Det hele træder i kraft 25. maj 2018. Den 14. maj afholder Frivillig Forum 
Bornholm (FFB) kurser om de nye bestemmelser – både om eftermiddagen og aftenen. Mål-
gruppen er foreninger, herunder BVF’s medlemsorganisationer. 
 
På spørgsmålet om betydningen for BVF og funktionen som kommunal veterankoordinator 
svarende Niels Chresten Andersen, at forordning og lov ikke forventes at få nogen nævnevær-
dig betydning – herunder for han som kommunal koordinator ikke kommer i berøring med 
personsager og sagsbehandling. 
 

4. Valg af formand 

Richardt Sølvertorp blev genvalgt med akklamation. 
 

5. Valg af en revisor 

BVF’s ledelse foreslog genvalg af Lars Lund, der blev genvalgt med akklamation. 
 

6. Eventuelt 

Helge Skjold Hansen orienterede om NATO-dagen 4. april og det planlagte arrangement, som 
der vil blive sendt yderligere orientering ud om til BVF’s medlemsorganisationer. 
Endvidere oplyste Helge at Danmarks Veteraner er ved at være klar med badefaciliteter i til-
knytning til deres kondirum på kasernen, herunder med plads til kørestolsbrugere. 
Endelig oplyste han om at Danmarks Veteraner ikke har ressourcer til at kunne involvere sig i 
den kommende Soldat- og Veteranfestival. 
 
Richardt Sølvertorp opfordrede de enkelte medlemsorganisationer til at bruge aktivitetsover-
sigten på BVF’s hjemmeside, ved at sende oplysninger til Niels. 
Han opfordrede samtidig til at information om frivillig uddannelsen 4-6. maj blev videresendt 
med opfordring til at så mange som muligt tilmelder sig. Der kræves mindst 10 tilmeldte, men 
der må gerne melde sig endnu flere! 
 
Richardt Sølvertorp takkede Søren Dalberg-Pedersen for godt ordstyrerskab, og takkede de 
fremmødte for et godt repræsentantskabsmøde. 
 

Referent: Niels Chresten Andersen 


