
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

R E F E R A T 
 

af BVF ledelsesmøde tirsdag 9. oktober 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 27. august 2018: Godkendt 

3. Protokol af REP-mødet 12. september 2018, godkendelse 

Godkendt. Opfølgning af drøftelser om mindesten og flagdag. På baggrund af Flagdagsmaga-

sinet udarbejder Niels et udkast til forslag til næste års flagdag, som sendes til BVF’s ledelse og 

dernæst til den arbejdsgruppe, som politiet har nedsat. 

4. Nyt fra den kommunale veterankoordinator 

a. BVF var med på den årlige Frivillig Fredag / fondsmesse 28. september 2018 

b. Den ’glemte’ mission, Kuwaitkrigen – hvad gør vi? Niels orienterede om sagen og vil tage 

kontakt til Veterancentret om de udsendte fra denne mission, der er kommet i klemme. 

c. Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, møder med Velkommen Hjem, Jobcenter m.fl. 

Niels orienterede om et møde mellem jobcenter og Soldat for Danmark 8/10 om projek-

tet ”Soldatens Erhvervsprofil”. Der arbejdes på en partnerskabsaftale med Bornholms Re-

gionskommune og en opstart af projektet 1. januar 2019 – i første omgang et forsøgsår. 

Af nøgleaktører indgår også gardehusarregimentet, en række bornholmske virksomheder 

og organisationen Velkommen Hjem. BCB, Campus Bornholm, tilflytterkonsulent og prak-

tikpladskoordinator forventes også inddraget. 

d. Niels deltager i møde for netværket af kommunale veterankoordinatorer 7/11 i Ringsted. 

5. Frivilliguddannelsen 9-11. november 2018 

Tilmeldinger, status og vurdering af behov for ekstra tiltag. Der er alene 4 tilmeldte og 15 er 

nødvendige for at gennemføre kurset. Noget tyder på at tilmeldte til at aflyste kursus i maj 

regner med at de fortsat er tilmeldt. Niels sender en reminder til BVF’s medlemmer og sender 

en pressemeddelelse til Nanna Krogh, Bornholms Tidende. Richardt deltager i TV2 Bornholms 

’Mellem os’, der kommer til at sætte fokus på BVF – her nævnes også frivilliguddannelsen. 

6. Næste repræsentantskabsmøde 

a. Fastsættelse af dato og sted: Mandag 18. marts 2019 fra kl. 19.00. Niels kontakter Helge 

Hansen om mulighed for at bruge Danmarks Veteraners Veteranstue til mødet. 



b. Dagsorden og gæstetaler(e): Dagsorden jf. vedtægter og som gæstetaler arbejder vi på at 

få oberst Susanne Lund til mødet. Richardt kontakter. 

7. Næste møde 

Richardt deltager i Frivillig Veteranforum’s næste møde 6. november kl. 10-14 i VETC, Ringsted 

BVF ledelsen, forslag til næste mødedato: Tirsdag 8. januar 2019 kl. 9-11. Niels kontakter 

KFUM’s Soldaterhjem, hvor de første 30-45 kunne omfatte en orientering om KFUM’s Solda-

termissions arbejde for og blandt veteraner. 

8. Eventuelt 

John oplyste at han fra 1. januar 2019 indtræder i en ny stilling, hvorfor han vil blive afløst i 

BVF’s ledelse af sin efterfølger i nuværende stilling.  

Niels kontakter Forsvarsbrødrene om evt. behov for støtte til Skt. Hans-arrangementet i Ka-

nondalen 2019. I så fald kan der formidles en opfordring til BVF’s øvrige medlemmer, jf. drøf-

telsen på BVF’s seneste repræsentantskabsmøde om at vi i højere grad støtter hinanden. 

 

 

Referat v/Niels 


