Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 2020-1 i Danmarks Veteraner,
23. - 24. januar 2020, i Frøslevlejren, Padborg.
Afbud Hovedbestyrelsen: Jens Graff Lai Sørensen samt Jens M.
Martinussen.
1. Indledning ved Formanden.
Formanden udtalte en tak til Veteranstøtten Camp Frøslev for at huse dette møde i Hovedbestyrelsen. Veteranstøtten har tidligere rådet over endnu en barak i Frøslevlejren, men den er
af økonomiske årsager overgivet til andet formål pga. for ringe udnyttelse.
Formanden udtrykte tilfredshed med landsforeningens fortsatte, gode udvikling. Vi er i brede
kredse kendt og anerkendt for et seriøst og solidt arbejde til gavn for veteraner og deres pårørende. Landsforeningens økonomi er ved årets begyndelse på et tilfredsstillende niveau.
2. Godkendelse af dagsorden.
a. Pkt. 5. d. flyttes op som del af punkt 4.
b. Dagsorden herefter godkendt.
3. Underskrift af referat.
Referat af Hovedbestyrelsesmøde 7-2019 underskrevet. Lægges op på hjemmesiden.
4. Status på Veterantræf og Formandsmøde i september 2020.
Carl Åkerlund oplyste, at alle aftaler vedrørende Veterantræf i Holstebro den 18. - 19. september samt Formandsmødet 19. september samme sted er på plads. Der er desuden truffet
aftale med Kantinen på Dragonkasernen. Hovedbestyrelsen er nu klar til at forfatte indbydelse
og forberede udsendelse af denne via Baretten og hjemmeside. Dragonforeningerne vil som
tidligere nævnt ikke deltage i et fælles arrangement.
Formanden bad Carl Åkerlund og landskassereren om at se på, hvorvidt det er muligt at
yde vederlagsfri deltagelse i Veterantræf. I 2019 var udgiften til Veterantræf ca. 44.000, - kr.,
hvoraf de ca. 17.000, - kr. blev dækket ved deltagerbetaling.
Hovedbestyrelsen enige om fremadrettet at benævne arrangementet "Veterantræf".
Formanden orienterede om, at Chefen for Gardehusarregimentet har udtrykt ønske om Danmarks Veteraners deltagelse i regimentets Åben Hus arrangement den 12. september 2020
på Gardehusarkasernen, Slagelse. Emnet blev drøftet, herunder indflydelse på årets budget
og deltagelse i Holstebro - Veterantræf ugen efter. Endvidere skal hovedbestyrelsen arrangere
to veterantræf og være til stede ved begge arrangementer. Det vil ved to landsdelsorienterede
arrangementer åbne op for en måske større total deltagelse af veteraner og pårørende, som
ikke har mulighed for en længere transport på tværs af landet.
Hovedbestyrelsen blev enige om i 2020, som et forsøg, at gennemføre to Veterantræf, et i
Slagelse den 12. og et i Holstebro den 19. september 2020. Formandsmødet holdes som hidtil
planlagt den 19. september på Dragonkasernen i Holstebro. Der orienteres om emnet på Repræsentantskabsmødet og evalueres på Formandsmødet 2020.
Samtidig var der enighed om at undersøge, om lngeniørregimentet, Skive Kaserne, vil facilitere Veteranstævne Jylland i september 2021.
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5. Formandens punkter.
a. Landssekretæren har været i dialog med den ressortborgmester i Københavns Kommune, der har veteranområdet under sit område. Denne dialog har ført til, at Københavns
Kommune fremadrettet arrangerer Flagdag for veteraner bl.a. ved en reception på Rådhuset med servering af de berømte Rådhuspandekager. Endvidere er der indgået samarbejdsaftale vedrørende veteranpolitik. Kommunen har til hensigt at ville ansætte en veterankoordinator.
Formanden, landssekretæren og Per Amnitzbøl har deltaget i møde med Københavns
Kommune angående en plakatkampagne rettet med de ca. 3.500 veteraner bosiddende i
kommunen. Dette tiltag omtales i kommende nr. af Baretten.
b. Det var et sejt træk at nå over de 100 indbetalere til§ 8a-donationen. Spørgsmålet er,
hvad vi kan gøre for at fremme viljen til at yde en sådan donation. Landsforeningen kan
med rette forvente, at leverandører og samarbejdspartnere hver yder sit bidrag til at nå
indsamlingsmålet. Også lokalforeningerne må forventes at støtte op om at bevare landsforeningens status som§ 8a godkendt. Denne status vil komme hele organisationen til
gavn. Formanden vil tage emnet op under Repræsentantskabsmødet og orientere Veteranstøttens Formandsgruppe.
c. Markering af NATO-dagen 4. april var i 2019 et jubilæumsarrangement, og en stor succes
med ca. 250 deltagere. I 2020 er dagen en "normal" markering. I år fejrer en anden stor
organisation, FN, sin 75-års stiftelsesdag. Det sætter niveauet for markering af NATO-dagen ned, idet fokus vil blive rettet mod henholdsvis UN Peacekeepers Day den 29. maj og
FN-dagen den 24. oktober.
Hovedbestyrelsen blev enige om at markere alle tre dage i Kastellet, dog 29. maj også i
Holstebro. NATO-dagen fejres med et tilpasset set-up, hvor der planlægges på ca. 150
deltagere.
29. maj fejres efter sædvanlig ramme, idet der planlægges på ca. 500 gæster.
FN-dagen fejres med særligt paradeprogram med fokus på 75-års jubilæet. Danske Soldaterforeningers Landsråd og Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd, interesseorganisationer, samarbejdspartnere m.fl. inviteres. Til de tre parader inviteres herværende
ambassadører fra lande, Danmark har samarbejdet med i internationale operationer.
Der er rettet uformel forespørgsel til UN HQ New York om gæstetaler til enten 29. maj eller
24. oktober. Svar udestår, og næstformanden følger op på emnet.
Markering af 22. december fortsætter som hidtil. Lokalforeningerne spørges på Repræsentantskabsmødet, hvordan de ser dagen markeret lokalt.

d. Indgår i pkt. 4.
e. Emnet tages op på næste møde i Hovedbestyrelsen.
f.

Danmarks Veteraner modtager donationer af forskellig størrelse. En drøftelse af policy for
takkeskrivelse til giverne fandt sted. Hovedbestyrelsen blev enige om, at donationer med
ligningsmæssigt fradrag jf. § 8a gives en kollektiv tak i medlemsbladet Baretten. Øvrige
donationer på kr. 500,- og derover modtager et takkebrev. Denne policy evalueres om et
år. Landskassereren melder om donationer til Landsformanden, og J.M. Jørgensen (JMJ)
udfærdiger takkeskrivelse.
Hovedbestyrelsen blev enige om at udfærdige liste med op til 10 opgaver/projekter/arrangementer, hvor man kan sige ja tak til henvendelse om ekstern økonomisk støtte.
Næstformanden udfærdiger listen med forslag til opgaver/projekter/aktiviteter. Øvrige i
Hovedbestyrelsen tilsender forslag til næstformanden ikke senere end 24. februar 2020.
Listen præsenteres på Hovedbestyrelsesmøde 2020-2 den 4. - 5. marts.

g. Danmarks Veteraner bidrager gennem Danske Soldaterforeningers Landsråd og Danske
Soldater- og Marineforeningers Fællesråd til en fælles gave til H.M. Dronningens 80-års
dag. Der ydes et økonomisk bidrag på kr. 1,- pr. medlem.
Den 16. april opstilles foreningsfaner på et endnu ikke udpeget sted i København. Landsfanerne og lokalforeningsfanerne inviteres, og der vil blive mulighed for samkørsel. Deltagende faner vil blive tildelt faneplade. (Referentens bemærkning: Det er efferfø/gende
oplyst, at Danske Soldaterforeningers Landsråd arrangerer fælles transport til og fra København. Danmarks Veteraners faneansvarlige orienterer lokalforeningerne).
h. Hovedbestyrelsens ansvarlige for Blivende Bestemmelser udfærdiger forslag til afsnit omhandlende landsforeningens markering af og deltagelse ved medlemmers mærkedage og
højtideligheder. Udkast lægges frem på Hovedbestyrelsesmøde 2020-2 den 4. - 5. marts.

i.

Ved udgangen af 2020 skal lokalforeninger, hvis benævnelse ikke opfylder retningslinierne, som anført i landsforeningens vedtægter, foretage nødvendig justering og eller rettelse af foreningens navn, så det kommer i overensstemmelse hermed.
Formanden vil fremlægge emnet til drøftelse på Repræsentantskabsmødet.

6. Status 29. maj og åbning af Informationscenter i Kastellet.
Birger Kjer Hansen og P.K. Nielsen varetager planlægning af Peacekeepers Day i Kastellet
og koordinering med åbning af Informationscenteret i Kastellet samme dag.
Peacekeepers Day i Holstebro arrangeres af lokalforening Nordvest. Carl Åkerlund repræsenterer Hovedbestyrelsen og støtter op om dette arrangement.
I Kastellet slutter paraden kl. 13.15. Herfra separeres gæsterne til henholdsvis åbning af Informationscenteret og til Danmarks Veteraners reception. Efter den officielle åbning af Informationscenteret vil det være åbent for alle.
Hovedbestyrelsen mødes i Kastellet den 28. maj til forberedelse af paraden og receptionen.
7. Status på donationer og arv.
JMJ orienterede om status vedrørende donationer efter ligningslovens§ 8a. Ved årsskiftet
havde Danmarks Veteraner modtaget mere end de krævede 100 donationer. Landskassereren og JMJ har primo januar 2020 indberettet betalere til SKAT. Desværre var der 10 betalere,
som ikke havde opgivet korrekt CPR-nr. Det endelige tal landede derfor på indberetning af
109 betalere. Godkendelsen som § 8a forening fortsætter derfor i 2020.
Samtidig er ansøgning om landsindsamling i 2020 indsendt til Indsamlingsnævnet, som efterfølgende har godkendt Danmarks Veteraners indsamling i kalenderåret 2020. Med denne tilladelse må vi fortsat bruge vores MobilePay-nummer til indbetalinger.
Landsforeningen har modtaget en række øvrige donationer, i alt ca. 61.000, - kr., i løbet af
2019. Beløb som ikke er knyttet til§ 8 a eller andre restriktioner. De disponeres efter Hovedbestyrelsens retningslinier.
Endvidere har landsforeningen modtaget en arv på 50.000,- kr. og er indskrevet i et testamente for et nulevende ægtepar.
§ 8a-midlerne skal bruges i almennyttigt øjemed. Et forslag er at disponere midlerne til gavn
for veteraner og deres børn og øvrige nærmeste pårørende. Konkret kan et sådan arrangement være "Danmarks Veteraners Børnedag". Indholdet er tænkt som en årlig familiedag i
et aktivitetscenter (LEGO, Lalandia, Fårup Sommerland, Bonbon land m.fl.) med en aktivitet i
henholdsvis Jylland og en på Sjælland. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig forslaget.
8. Status Årsrapport
JMJ præsenterede det godkendte udkast til Danmarks Veteraners Årsrapport 2020. Årsrapporten er tænkt udformet som en information om landsforeningens opnåede resultater til læseren, som på et kort øjeblik ønsker viden om Danmarks Veteraner. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig princippet i det fremlagte udkast.

JMJ indkalder bidrag til rapportens delpunkter.
9. Status afsluttede projekter fra Veterancentret
Næstformanden oplyste, at alle ansøgere til midler fra Veterancentrets 2 mio. kr. pulje 2019
har afleveret regnskab m.m., som nu er ved revisoren. Efter gennemgang hos revisor fremsendes regnskab for samt evalueringer af de enkelte projekter til Veterancentret via næstformanden. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Herefter blev ansøgninger for 2020 gennemgået. Kravet til ansøgningerne er i år, at aktiviteterne skal have fokus på børn, pårørende og veteranerne. Der er samlet ansøgt om 1,065
mio. kr. En stigning i forhold til 2019 på godt 40 %.
10. Status Workshops Forsvarsministerens lnspirationsdag.
Formanden orienterede om Veterancentrets opfølgning på Forsvarsministerens Inspirationsdag vedrørende evaluering af veteranområdet. Det videre forløb er opdelt i en række workshops dækkende de fem fokusområder, der blev drøftet på Inspirationsdagen. De frivillige aktører på veteranområdet er inviteret til at deltage i disse workshops, og Danmarks Veteraner
vil deltage i flere af dem. Formanden, JMJ og Næstformand Veteranstøtten deltog i den første
workshop, og Veterancentrets tilrettelæggelse og gennemførelse af den lover godt for de kommende workshops.
Efter sidste workshop samskriver Veterancentret de indkomne bidrag, forslag og bemærkninger i en samlet rapport til Forsvarsministeriet, der så beslutter, hvad der politisk kan godkendes. Resultatet skal formentlig foreligge på Flagdagen 5. september 2020.
11. Status Veteranstøtten
Formanden orienterede om arbejdet i Veteranstøtten. Der er bl.a. etableret et godt samarbejde med Dansk Idrætsforening (DIF). Formandsgruppen har drøftet det fremtidige behov for
gensynsture til Balkan og egenbetaling. Det kunne menes, at tiden nu er kommet til at sætte
fokus på andre aktiviteter. Dette kunne f.eks. være familiearrangementer for børn, pårørende
og veteraner her i landet ved Sommerland, LEGO, svømmeland m.v.
12. Status Rindsholm Kro
Formanden orienterede om arbejdet i den oprettede fondsbestyrelse. Der udestår en række
drøftelser og forhandlinger med ejerne af Rindsholm Kro. Steen Møller Petersen er Danmarks Veteraners repræsentant i fondsbestyrelsen.
13. FN-forbundets studietur til New York.
FN-forbundet har gennem Kurt Mosgaard indbudt til en studietur til FN HQ i New York 5. - 8.
maj 2020. Deltagelse sker ved egenbetaling. Carl Åkerlund undersøger nærmere om rejsebetingelser m.v.
14. Webmasteren
Webmasteren oplyste, at der fortsat er en stigning i antal besøgende på Danmarks Veteraners hjemmeside. Det skal være vores mål, at der hver dag er mindst en nyhed at læse på
hjemmesiden.
Veteranportalen fungerer og er godt besøgt.
15. Sociale medier
Udgår.
16. Medlemsbladet Baretten.
Redaktøren oplyste, at der er god tilgang af artikler til Baretten, samt at lokalforeningerne er
flittige til at bidrage med stof.

17. Medaljeudvalget.
Medaljeudvalget har 5. januar 2020 udsendt skrivelse til lokalforeningerne, hvori der gøres opmærksom på indstilling til Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje og nordisk fortjenstmedalje
samt bestilling af årstegn. Ved indstilling til fortjenstmedalje skal der i begge tilfælde følge en
skriftlig motivering for hvert indstillet medlem med. Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR), Formand Medaljeudvalget, vil på Hovedbestyrelsesmøde 2020-2 give status på indstillinger m.v.
PAR og Webmasteren vil sammen se på opdatering af liste over tildeling af fortjenstmedaljer.
Formanden bemærkede, at eksterne modtagere af fortjenstmedalje fremover vil modtage en
opfordring til at blive medlem eller støttemedlem af Danmarks Veteraner.
18. PR og Info.
Udgår.
19. Danmarks Veteraners Aktivitetsoversigt 2020.
Aktivitetsoversigt 2020 blev gennemgået og drøftet. Næstformanden opdaterer. Vedlægges
dette referat som bilag 1.
20. Fundraising.
Næstformanden orienterede generelt om mulighederne for fundraising. Der var enighed om
behov for nøje at overveje, hvem vi spørger om støtte, og hvem vi siger ja til at modtage bidrag fra.
Der er p.t. et par potentielle emner, vi bør henvende os til. Det kræver dog, at vi forud har beskrevet specifikke aktiviteter, der søges økonomisk støtte til. Et par eksempler kunne være udvikling af en app til at komplementere Veteranportalen eller en oversættelse af voreswebsider
til engelsk. Begge projekter i størrelsesorden 200.000 - 300.000,- kr.
Hovedbestyrelsen blev pålagt at fremsende forslag til større projekter til næstformanden ikke
senere end 24. februar 2020. Ressourcepersoner m.fl. også velkomne til at fremsende forslag. Skema til formulering af forslag er vedlagt dette referat som bilag 2.
Næstformanden opfordrede i øvrigt lokalforeningerne til i højere grad at henvende sig til lokale firmaer og søge støtte til specifikke arrangementer.
21. Vision for Danmarks Veteraner 2025 -2030.
Formanden fremlagde sine betragtninger angående et visionsseminar med temaet "Danmarks Veteraner i fremtiden (2025 - 2030)" og med deltagelse af Hovedbestyrelsen og ressourcepersoner samt Formandsgruppen i Veteranstøtten. Det skal bl.a. ses som en fortsættelse af et tilsvarende seminar i 2017.
Næstformanden støttede ideen for bl.a. derigennem at skabe en mere skarp og tydelig profil
af Danmarks Veteraner og Veteranstøtten.
Hovedbestyrelsen enige om at holde et 12/12 visionsseminar, men efter 1. maj i år. Skabelon
for seminaret drøftes på Hovedbestyrelsesmøde 2020-2den 4. - 5. marts.
22. Interaktion mellem hjemmeside, Facebook og lnstagram.
Firma GP Grafisk er givet opgaven at undersøge mulighed for et nemt interlink mellem landsforeningens hjemmeside, Facebook og lnstagram. Der er afsat 5.000, - kr. til formålet. Landsformanden, næstformanden, webmasteren og redaktøren deltager i et kommende møde.
23. Tidsplan for Repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabsmøde 2020 afholdes på Flyvestation Karup den 24. - 25. april 2020. Hovedbestyrelsen holder møde og forbereder aktiviteten fra den 23. april, kl. 12.00, til den 24.
april 2020, kl. 15.00.
Næstformand og landsekretær udarbejder køreplan for forberedelse til og afholdelse af repræsentantskabsmødet og fremlægger den på Hovedbestyrelsesmøde 2020-2 den 4. - 5.
marts.

Foreløbig tidsplan er vedlagt dette referat som bilag 3.
Annoncering af kandidater til valg til Hovedbestyrelsen skal ske i medlemsbladet Baretten i
februar 2020 (frist for indlevering er 6. februar).
Landssekretæren forestår indkaldelse og samling af dokumenter, regnskab m.v. og udsender
foreløbig og endelig indkaldelse til Repræsentantskabsmødet. Landssekretæren tager referat
af Repræsentantskabsmødet.

Hovedbestyrelsen har et emne til valg som dirigent. Landsformanden er ansvarlig for dette.
Det forventes, at Garnisonskommandanten byder velkommen. Derudover inviteres en gæstetaler. Næstformanden kontakter muligt emne.
Følgende fra Hovedbestyrelsen er på valg i 2020:
Jens Winther Andersen,
Ole Stokholm Pedersen,
Christian Ring,
Jens Morten Jørgensen,

villig
villig
villig
villig

til
til
til
til

genvalg
genvalg
genvalg
genvalg

Formanden kontakter suppleanterne.
24. Næste møde i Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde 2020-2 afholdes 4. - 5. marts 2020 på Flådestation Korsør. Mødet
starter kl. 12.00 og slutter næste dag kl. 13.00.
25. Eventuelt.
a. Sommerstævne blev generelt drøftet. Betingelserne for afholdelse af sommerstævne er
uændret i forhold til det i 2019 beskrevne.
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Niels Hartvig Andersen
Formand

Bilag:
1. Aktivitetsoversigt 2020.
2. Skema til formulering af forslag til fundraising.
3. Tidsplan Repræsentantskabsmødet 2020.

Jer/s Winther Andersen
Næstformand

