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Bornholms Veteran Forum (BVF)
- Forum for tidligere udsendte

PROTOKOL

BVF repræsentantskabsmødet 18. marts 2019
eteranstuen, bygning 42, Almegårds Kaserne, Rønne

Deltagere

Peter Juel-Jensen

Søren Dalberg-Pedersen

Kirstine van Sabben
Jens P. Christoffersson og Per Nielsen

Helge Skjold Hansen og Frederik Ranløv
Pernille Pedersen og Kenny Jørgensen
John Walther
Steen Finne Jensen og Johnny G. Larsen
Carl lls e
Lars Lund

Kim Bjelstrand og Richardt Sølvertorp
iels Chresten Andersen

MF og gæstetaler
Bornholms Politi
Bornholms Re ionskommune

Bornholmske Dragoner

Danmarks Veteraner

Familieplejen på Bornholm
Gar ehusar Regimentet GHR
Folk & Sikkerhed
Fors arsbrødrene på Bornholm
KFUM s Soldatermission
Soldat for Danmark
BVF s Sekretariat

Hel e Hansen b d velkommen og oplyste at mødelokalet var istandsat takket  ære en donation
fra Brdr. Larsens Le at p  25.000 kr.

B F s formand Richardt Søl ertorp, bød  elkommen til de fremmødte og til gæstetaler Peter Juel-
Jensen, MF og forsvarspolitisk ordfører for Venstre.

I sit oplæg kom han ind på udviklingen i Rusland og vigtigheden af at  i lærer at forstå landet, her¬
under præsident Putin's pro ram. PJJ har  æret valgobservator tre gan e, senest i 2018, hvor Pu-
tin ble  genvalgt med 75 % af stemmerne.

Siden  alget er pensionsalder, moms o  varepriser sat op. Sanktioner fra bl.a. EU virker og betyder
bl.a. at der ikke foretages udenlandske investeringer i Rusland. Olie- o  gaspriser er styrtdykket,

krige i Syrien og Ukraine er dyre o  samtidig lader Putin forsvarsudgifterne stige markant.

PJJ nævnte at han på Folk & Sikkerheds generalforsamling 25. marts vil komme nærmere ind på
det seneste forsvarsforlig. PJJ har været Venstres forsvarspolitiske ordf rer siden 2015.

Han understregede betydningen af at vi st r sammen i BVF. Det kunne o s  være ønskeli t på

landsplan og kan bl.a. hjælpe til med mere fokus pa de midler, der er afsat til omr det.
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Han orienterede efterfølgende ind pa det servicetjek, der i 2016 blev gennemført for veteranind¬

sats n. Her kunne man  onstatere at langt de fleste veteraner er en gevinst for samfundet. Alene

3 % modtager offentli e ydelser, mod 7 % i befol ningen som helhed.
Den 14. august 1996 har været en skæringsdato for veteranhjælpen, når det f.eks. gælder retten

til erstatninger og pensioner. Dette misforhold er nu rettet med forsvarsforli et, fremadrettet.

Der blev også givet mulighed for en  second opinion  i forhold til PTSD, men alene 2 ud af 150 sa¬
ger har ændret på den oprindelige afvisnin . Der er behov for at ændre logbog-systemet, under¬

stregede PJJ og oplyste at 80 % af veteranerne, der ansøger om erstatning, får medhold.

Han opfordrede til at BVF er opmærksomme på 2 mio. kr.-puljen til støtte for veteranindsatsen.

Dernæst fremhævede han det gode og vigtige arbejde i Familieplejen med veteranbørn, det gode
samarbejde mellem Veterancentret, Bornholms Regionskommune og BVF.

Bornholm har et  odt navn i Veterancentret!

1.  alg af dirigent
BVF s ledelse foreslog Jens P. Christoffersson, der blev valgt med akklamation.

Han konstaterede at repræsentantskabsmødet var rettidi t indkaldt, men at der mangled  et

punkt på den udsendte da sorden, i henhold til vedtægterne: Fremlæg else af revideret regn¬

skab og budget. Det blev vedtaget at indsætte punktet som pkt. 3 på da sordenen.

2. Formandsberetning  . Richardt S l ertorp

Beretningen blev omdelt. Formanden kom ind p  det landsdækkende Frivilligt Veteranforum
og bifaldt Peter Juel-Jensens ønske om mere sammenhold blandt de man e veteranorganisati¬

oner. Således undrede det ham, at en landsdækkende veteranorganisation har anmodet om

aktindsigt i sa er om regionskommunens kommunale veterankoordinator og samarbejdet med

Veterancentret. Der er in en forklaring på hvorfor.

Familieplejens Klub Veteran Kids ble  fremhævet som en indsats, vi alle kan være stolte af. Det

er vi tigt at vi går fat i dem, det drejer sig om.

Omtalt blev også m det med den landsdækkende organisation Velkommen Hjem, der hjælper
veteraner, især officerer, i civilt arbejde.

Soldat for Danmark har sat et projekt i søen, der vil tilbyde værnepligti e og veteraner hjælp til
civilt arbejde, hvis og når de ønsker at stoppe. Der har været  ode kontakter med flere born¬

holmske virksomheder, ligesom der er et godt samarbejde med kommunens jobcenter, Dl

Bornholm, Handelsstandsforeningen i Rønne og kasernen.

Formanden udtrykte stor tilfredshed med den kommunale v terankoordinator og takkede
kommunalbestyrelsen for det  ode samarbejde, hvor der nu også er bevilget et driftstilskud til
BVF fra 2019.

Samarbejdsaftalen mellem BRK o  VETC blev nævnt.

Des ærre er to frivilligkurser blevet aflyst p   rund af for få tilmeldte. Der arbejdes nu p  et
kortere kursus på godt en halv dag - og formanden opfordrede krafti t til at deltage i kurs t,
når der på et tidspunkt bli er indbudt til det.

Forsvarsbrødrene mangler brandvagter til sommerens Skt. Hans bål i Kanondalen. Formanden

opfordrede til at de øvrige medlemmer af BVF giver en hjælpende hånd til arrangementet.
Flagdagen ble  omtalt, herunder flytningen fra havnen til St. Torv i Rønne. Der arbejdes nu

med at få mindestenen flyttet fra havnen til torvet, så bl.a. en kransenedlæ ning kan ind   i
arrangementet på fiagdagen.

I den efterfølgende takkede Kirstine van Sabben for beretningen og nævnte, at det er svært at
være pårørende med børn med den form, arrangementet har. Hun glædede sig også over Fa¬
milieplejens indsats i forhold til veteranbørnene.



Johnny G. Larsen glædede sig over at der ble  arbejdet  idere både med flytning af mindeste¬
nen o  med flagdagen, jf. de drøftelser og forsla , der  ar fremme på sidste repræsentant¬
skabsmøde.

Lars Lund spurgte ind til en passage i formandsberetningen og understregede, at det er vi tigt

at  i ik e slår hånden af nogen veteraner   selv om de ikke altid selv mener, de har brug for
hjælp.
Formanden understregede sin enighed h ri.

John Walther var enig i formandens og Peter Juel-Jensens holdninger om, at der er for man e

veteranorganisationer. Det er vi tigt b de for veteraner og politikerne at vi st r sammen i én
organisation.

Helge S. Hansen gjorde opmærksom på Danmarks Veteraners 50 års jubilæum den 3. oktober.
Det er vigtigt at vi hjælper og hidtil har det været me et op ad bakke.
Peter Juel-Jensen oplyste at udviklin en i forsvaret betyder at flere alene får kontrakt til de er

fyldt 40  r. Opfordring til at vi sør er for at hjælpe disse soldater videre.
Kim Bjelstrand nævnte, at indsatsen for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til de bornholm¬
ske  irksomheder gennem værnepligti e og veteraner har en u fordring. Vi øns er ikke at tage

arbejdskraft fra kasernen, så indsatsen  ælder alene de, der har besluttet sig for at stoppe.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af re ideret regnskab og budget
Niels Chresten Andersen oplyste, at BVF i 2018 ikke har rådet over nogen midler, hvorfor der
ikke kan fremlægges et re ideret re nskab. Kommunalbestyrelsen har do  besluttet at bevil e

BVF 50.000 kr. i driftstilskud fra og med 2019. Et budget herfor vil blive behandlet p  det næ¬
ste bestyrelsesmøde o  pa baggrund af forslag mv., der kommer på dette repræsentantskabs¬
møde.

Kirstine van Sabben spurgte om 50.000 kr.  ar nok.

Helge S. Hansen oplyste om besparelser i forhold til kransenedlæggelser ved mindestene, og

oplyste at udgifter til flytning af en mindesten havde kostet 7.000 kr.
John Walther understregede at 50.000 kr. var nok, sa længe der er tale om et driftsbud et.

Derfor vigti t at der ikke indgår afledte udgifter, f.eks. ved flagdagen.
Johnny G. Larsen oplyste at den udstilling, der er foreslået drøftet under indkomne forsla , er
gratis at få til Bornholm.

4. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede at der med de indkomne forslag ikke var medsendt tilstrækkeli t med
informationer til at der  an træffes en formel beslutning, men at forslagene dog  il blive præ¬
senteret og drøftet.

a. Veterancafé på Bornholm? Indsendt af Danmarks Veteraner

Helge S. Hansen begrundede forslaget i en henvendelse fra en journalist, der henviste til
veterancaféer i det  vri e land. Helge  jorde opmærksom på at  i har Veteranstuen, o  så
gerne at den bruges  ere. Det er alle BVF s medlemsorganisationer velkomne til og det

kræver blot en kontakt til Helge. Danmarks Veteraner bruger selv Veteranstuen 1. tirsdag
i måneden og i øvrigt eft r beho .

Hvis der ønskes adgang til baren, kræver det en forudgående aftale.
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Kim Bjelstrand oplyste at Soldat for Danmark længe har ønsket sig et  ærested for ve¬
teraner , og dermed mere end blot en café. Der er do  ikke aktuelle planer til at realise¬
re dette  nske.

Lars Lund oplyste at Soldaterhjemmet råder over flere lokaler, herunder ledi e lokaler i
kælderen. Enhver er velkommen til at kontakte ham, hvis der kan fin es anvendelse af
disse lokaler.

Konklusion: Vi fortsætter med de forhold, vi allerede har.

b. Udstillingen  Gennem ild og vand  til Bornholm? Indsendt af Folk & Sikkerhed
Der blev henvist til det forhåndsudsendte materiale om udstillingen, o  der  ar enighed
om, at det  il være fint at få udstillingen til Bornholm - om muligt gerne i forbindelse
med flagdagen.

5. Valg af næstformand og yderligere et medlem af bestyrelsen

Steen Finne Jensen blev genvalgt som næstformand og John Walther genvalgt som det yderli¬
ere medlem af bestyrelsen - begge med ak lamation.

6. Val  af en revisor

Lars Lund blev genval t med akklamation.

7. E entuelt

Helge S. Hansen orienterede om et initiativ af Bornholms Teater om en forestilling efter som¬

mer, der vil henvende si  også til turister og skoleelever. Den handler om bombningerne i maj

1945, og veteranorganisationerne er indbudt til at komme med oplysninger, der kan hj lpe i
forbindelse med den udstilling, der knytter sig til forestillingen.

Kirstine van Sabben oplyste om en tidli ere teaterforestillin   Soldaten , der havde været en

oldsom oplevelse for b rn af veteraner. Det er vi ti t at lærerne er forberedt på dette.

Det kan være f.eks. via Børn- & Skolesekretariatet og lærerforeningen.

Niels Chresten Andersen lovede at tage kontakt og f lge op inden næste teaterforestilling.
Hel e S. Hansen foreslog at der kom forældrerepræsentanter med i sådanne tiltag.

Niels Chresten Andersen orienterede lidt fra sit arbejde som kommunal veterankoordinator, og

gl dede sig over det gode samarbejde med Peter Juel-Jensen og Veterancentret. Det har kon¬

kret ført til at en veteran fra  Den glemte krig  (Kuwaitkrigen) nu har f et hjælp. Han var en af
de ramte af den dato, PJJ nævnte i sit oplæ .

Formanden rundede repræsentantskabsm det af med en stor tak til den kommunale veteran-

koordinator for hans store arbejde, takkede Peter Juel-Jensen for hans deltagelse, Kirstine van

Sabben for at repræsentere kommunalbestyrelsen, Hel   S. Hansen for det  od  værtskab og
Jens P. Christoffersson for det gode ordstyrerskab.

Niels Chresten Andersen


