
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af BVF ledelsesmødet 8. januar 2019 på KFUM’s Soldaterhjem, Rønne 
 

Til stede: Richardt Sølvertorp, Steen Finne Jensen, Lars Lund og Niels Chresten Andersen (referent) 

Fraværende med afbud: John Walther 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Orientering om KFUM’s Soldaterhjem og KFUM’s Soldatermissions arbejde blandt veteraner 

Der er 14 soldaterhjem i Danmark, med hovedkvarter i Fredericia. I forhold til indsatsen blandt 

veteraner er Soldatermissionen blandt de største aktører i landet jf. VETC, herunder med re-

kreations- og botilbud fem steder. Botilbud kan tilbydes i op til ét år. Der er tale om støtte på 

forskellige måder, men ikke tale om behandlingstilbud. Finansiering sker ved veteranens hjem-

stedskommune, men det dækker ikke, hvorfor Soldatermissionen også selv støtter finansielt. 

Der er et stort pres, især på botilbuddet i Høvelte. 

Det vil være muligt for veteraner bosiddende på Bornholm at benytte Soldatermissionens til-

bud. Her bør kontakt tages til veterankoordinator Elin Høyer Hansen. 

Behovet for et veteranhjem på Bornholm blev drøftet. Perspektivet kunne være at få et fælles 

samlingspunkt for veteranerne og organisationerne. Der vil dog blive brug for en mere grundig 

behovsanalyse, en langsigtet driftsplan og en ansvarshavende bestyrelse, som kommunen også 

indgår i, således at den inkluderer både professionelle og frivillige. 

Soldaterhjemmet på Bornholm har gode kontakter og et tæt forhold til kasernen/bataljonche-

fen og til veteranstøtten. Besøg af veteraner i arresten indgår blandt opgaverne. 

3. Protokol af BVF mødet 9. oktober 2018: godkendt 

4. Siden sidst 

a. Frivilligt Veteranforum, møde 6/11-18: Richardt orienterede. Fonden Danske Veteran-

hjem ved sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen overtager koordinatorrollen efter Solda-

terlegatet. Næste møde er 2. april og den 3. april afholdes den årlige veterankonference i 

Vingsted. Richardt deltager og Steen overvejer sine muligheder for også at deltage. 

b. Familieplejen: status v/Richardt. Tilskud på 20.000 kr. modtaget fra Hjemmeværnskom-

pagni og Nexø Rotary Klubs støtteforening. Flerårig aftale indgået med kommunen. Godt 

foredrag 3/12-18 med fysioterapeut Pernille Thomsen ”Børn, bekymringer og søheste-

mad”. Richardt og Niels deltager i styregruppemøde for Klub Veteran Kids 28/1-19. 

 

 



c. Flagdagen 2019, nyt fra Beredskabsstaben: 

Der arbejdes på i år at overrække medaljer til børn af veteraner. Bataljonen er ved at ud-

arbejde en liste over børn. Richardt gjorde opmærksom på at Familienetværket har me-

daljer til sådanne formål.  Niels er klar med input for Flagdagen 2019. 

d. Forsvarsbrødrenes Skt. Hans bål, opfølgning: Niels har haft kontakt med Knud Holm Erik-

sen og tilbudt at vi i BVF-regi kan efterlyse hjælp til arrangementet i 2019. Han tager til-

buddet med til deres bestyrelse. 

5. Nyt fra den kommunale veterankoordinator 

a. Den ’glemte’ mission, Kuwaitkrigen: Opfølgning fra sidste møde. Niels orienterede om til-

bagemeldinger fra både MF Peter Juel-Jensen og VETC. Det har ført til at VETC nu har til-

budt den berørte veteran og pårørende støtte, ligesom der i Folketingsregi forventes en 

revision af området, således at denne gruppe veteraner også fremover omfattes af rege-

ringens veteranindsats. Et godt resultat efter en god indsats fra både Peter Juel-Jensen og 

VETC. Samtidig et konkret resultat, der understreger nytten af BVF og den kommunale ve-

teranindsats. 

b. Projekt ”Soldatens Erhvervsprofil”: Niels og Richardt orienterede om den indgåede part-

nerskabsaftale med BRK, der ikke omfatter finansiel støtte, men en koordination af opga-

ver med kommunens jobcenter og veterankoordinator. Projektet indledes til februar. 

c. Netværket af kommunale veterankoordinatorer, møde 7/11-18, herunder drøftelse af et 

nyt forslag til en forkortet frivilliguddannelse på Bornholm (dagskursus). Niels orienterede 

om sit møde i netværket. Der er stor forskel på hvem der i kommunerne er udpeget som 

veterankoordinatorer, oftest sagsbehandlere fra jobcentre eller sociale centre. 

Det er dog at foretrække den bornholmske model, hvor der koordineres på tværs af cen-

tre og sagsbehandlere, og hvor funktionen som veterankoordinator mere fokuserer på at 

understøtte og ikke erstatte sagsbehandlere, samt at understøtte organisationerne. 

d. Møder med kommunale sagsbehandlere 22/11 og 23/11 2018 

Niels orienterede om sine møder med repræsentanter for sagsbehandlerne i hhv. Børn & 

Familie, samt Psykiatri & Handicap. I forvejen har han tæt kontakt til Jobcentret. 

e. Forskellige henvendelser: Niels orienterede om en ansøgning om tilskud til den lands-

dækkende event WM fodbold, der holdes på Læsø. Den er formidlet til § 18 puljen med 

støtte til frivilligt socialt arbejde. 

6. Repræsentantskabsmødet mandag 18. marts 2019 kl. 19.00 i Veteranstuen 

a. Gæstetaler: Der har været nej fra adspurgte. Nyt forslag blev vedtaget og Niels kontakter. 

b. Dagsorden: jf. vedtægterne. Forslag til ordstyrer vedtaget: Steen kontakter. 

7. Næste møde: Tirsdag den 12. marts kl. 9-10.30. Niels finder mødelokale og indkalder. 

8. Eventuelt: - 

 

 

Referat v/Niels 


