
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

 R E F E R A T 
 

af BVF ledelsesmødet den 12. august 2019, Ullasvej 23, Rønne 

 

 

Til stede: Richardt Sølvertorp, Steen Finne, John Walther, Jens Voigt og Niels Chresten Ander-

sen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af referat af BVF ledelsesmødet 24. juni 2019: godkendt 

3. Siden sidst 

a. BVF sekretariatet:  

Jens Voigt er i praktik frem til oktober, og støtter den kommunale veterankoordinator i 

forberedelserne af flagdagen, ny hjemmeside, kontakt til den russiske ambassade og i an-

dre opgaver. 

En hjemmeside for den kommunale veterankoordinator er under udvikling, samt en fol-

der omkring kommunens veteranindsats, til brug ved bl.a. flagdagen. 

b. Vandreudstilling ”Gennem ild og vand” til Bornholm i uge 43/2019, status v/Niels 

Udstillingen vil blive placeret på Campus Bornholm, med opstilling og åbning mandag 21. 

oktober. Tirsdag-onsdag er afgangsklasser på de bornholmske skoler indbudt til at besøge 

udstillingen, herunder med undervisning. Torsdag tilbydes gæstelærerundervisning på de 

skoler, der ikke har mulighed for at komme til Campus. Fredag nedtages udstillingen. 

c. Besøg af oberst Susanne Kiholm Lund, VETC, marts 2020 v/Richardt 

Der satses på et heldags-besøg, der afsluttes med repræsentantskabsmøde. Datoer er 

fremsendt til VETC og svar afventes snarligt. 

d. Soldatens Erhvervsprofil, status v/Richardt 

Dato er ved at blive aftalt for et møde med deltagelse af Opklaringsbataljon, Soldat for 

Danmark, jobcenter, den kommunale veterankoordinator og Interforce. 

e. Andet: Ny politichef tiltræder 1. september, Jacob Kofod Ipsen. Han deltager ved Flagda-

gen og BVF’s ledelse aftaler her et møde med ham til orientering om BVF og veteranind-

satsen på Bornholm. 

4. Flagdagen 5. september 2019, status v/Niels 

Arrangementet afholdes i tidsrummet kl. 15.00 – 18.00 på Store Tov, Rønne. 

Der blev henvist til mødet forud for BVF ledelsesmødet, som alle tilstedeværende deltog i. 



 

5. Det halvårlige Repræsentantskabsmøde 

a. Tid og sted: Mandag 21. oktober kl. 19-22 i Veteranstuen, Bygning 42, Almegårds Kaserne. 

Niels kontakter Helge / Danmarks Veteraner omkring reservation af lokalet og forplejning. 

b. Taler og program: Brobygger ved VETC, Betina Skou Gjesing. Programmet indledes med 

besøg af udstillingen på Campus Bornholm og slutter i Veteranstuen. Endeligt program 

fastsættes på næste møde. 

c. De bornholmske feltpræster indbydes til at deltage i REP-mødet. Niels kontakter. 

6. Kommende aktiviteter i øvrigt 

a. 13. august kl. 19-20.30: Debataften om veteranbørn og deres udfordringer, Bygning 42, 

Almegårds kaserne. Arrangør: Danmarks Veteraner 

b. 23. august kl. 10.00: Veteranlandsholdet i fodbold spiller kamp på kasernen mod BV. Niels 

sørger for information til BVF’s medlemsorganisationer med opfordring til at bakke op om 

arrangementet. 

c. 24. august – 14. september: Teater – ”Besat” v/Bornholms Teater 

Link: http://www.bornholmsteater.dk/forestillinger/bornholms-teaters-

forestillinger/besat.aspx 

Ud over forestillingen vil teateret lave en fotoudstilling med bomberamte huse i kvarteret 

omkring Rønne Theater og foretage et par byvandringer, som vil foregå den 31. august og 

7. september. 

d. Uge 43, 21-25. oktober: Vandreudstillingen ”Gennem ild og vand” på Campus Bornholm 

7. Næste møde 

Mandag den 7. oktober kl. 9-10.30, veteranstuen, Bygning 42 (Niels kontakter Helge). 

8. Eventuelt 

 

 

Referent: Niels 


