Danmarks Veteraner

07. juni
2020

Protektor H.K.H. Prins Joachim

Sammenfattende referat af møde 2020-4 i Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse
den 28. maj 2020. Mødet blev holdt som video-møde.
Deltagere: Formanden, Kassereren, fg. sekretær, Carl Åkerlund.
Afbud: Jens Winther Andersen, Christian Ring og Jens Martinussen.
Ingen tilkendegivelse: Jens Graff, Lai Sørensen.
Deltagende ressourcepersoner: Per Amnitzbøl, Erik Petersen, Henrik Tiede, Gert Andersen.

1.

Formanden.
a.
Der afholdes lille ceremoni den 29. maj på Kastellet. Deles op i to faser. Første fase,
hvor der lægges krans ved FN-mindestenen. Anden fase, hvor Forsvarsministeren, Forsvarschefen, Kommandanten i Kastellet og Formanden lægger krans ved Mindemuren.
Flemming Wrist vil optage seancen og lægge på YouTube.
b.
Styringsgruppen vedrørende Veteranstøtten har holdt møde. Veteranstøttens regnskab for 2019 og budget for 2020 blev begge godkendt. Der blev bl.a. talt om fremtid for
styregruppen og, om den helt kan undværes. Chefen for Veterancentret vil undersøge ved
Forsvarsministeriet.
c.
Samarbejdspartnere vil gerne være synlige på Danmarks Veteraners hjemmeside
med egne nyheder. Det er godt, at vi er efterspurgt, men vores egne budskaber må ikke
forsvinde i mængden af eksterne opslag. Derfor kun en ekstern nyhed/opslag per dag.
d.
DAMIREP ved HQ NATO fortsætter med at hjælpe os med godkendelse af brug af
NATO-mærket i vores veteranmærke.
2.
Større projekter.
a.
Webmasteren orienterede om samarbejdet med GB-Grafisk om udvikling af en App ti
Veteranportalen. Projektbeskrivelsen er færdig og trykkes i 100 eksemplarer, med mulighed for anførsel af adressat ved ansøgning om midler.
b.
Næstformanden, fremført via sekretæren, ønsker beskrivelser på større projekter afleveret snarest muligt, så vi har dem klar ved evt. uopfordret henvendelse fra firma eller
fond. Projektskema til udfyldelse fordeles til hovedbestyrelsen m.fl. Næstformændene for
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten har aftalt gensidig koordinering angående ansøgning om økonomiske midler fra fonde og firmaer, så dobbelt-ansøgning til samme
fond/firma undgås.
3.

Emner til drøftelse
Annoncering for tilmelding til DrugStar gentages i Baretten.
b.
Appel om indbetaling af 205,- kr. som donation med ligningsmæssigt fradrag. Det er
altafgørende, at vi også i 2020, og årene fremover, opnår mere end 100 indbetalinger for
at opretholde status som §8a-godkendt organisation. Indrykkes i Baretten.
c.
Tilskud på kr. 5.000,- til mindesten rejst af lokalforening Nordvestsjælland godkendt.
Stenen skal stå i Holbæk.
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4.
Begrænsninger i aktiviteter
a.
Næstformanden oplyste gennem sekretæren, at skrivelse vedrørende udsatte aktiviteter ved lokalforeningerne og landsforeningen er sendt til Veterancentret. I skrivelsen stilles samtidig forslag om ændret anvendelse af de tildelte midler fra 2 mio. puljen. Forsvarsministeriet har samtidig udsendt skrivelse om overførsel af ikke forbrugte midler til 2021.
b.
Formanden vil foranstalte mail afsendt til lokalforeningerne, når vi efter 8. juni kender
de ny regler for antal forsamlede og· afholdelse af mødeaktiviteter.
Vi må afvente regeringens udspil om tilladt antal forsamlede og mødeaktivitet efter 1. september. Disse regler har indflydelse på afholdelse af bl.a. Flagdag den 5. september, Repræsentantskabsmøde den 17. -18. september og Veterantræf henholdsvis 12. og 19.
september. Endvidere er vi afhængige af Forsvarets genåbning af kaserner, flådestation
og flyvestationer.
5.
Budget-forbrug, år til dato.
Kassereren fremlagde statusrapport for budget-forbrug, år til dato. Der er god balance
mellem forbrug og budget. Budgetpost "Administration" har haft en større udskrivning til
periodisk (hvert tredje år) systemopdatering af kartoteksførerens computer.
Udgifter til udgivelse og distribuering af Årsberetning er posteret på separat kontonr. under
PR".
6.
Hjemmeside, portal m.m.
Ingen bemærkninger.
7.
Medlemsbladet Baretten
Redaktøren oplyste, at han er i dialog med GB-Grafisk om et gennemsyn af samarbejdskontrakten.
Der er godt med stof til det kommende nummer af Baretten.
8.
Medaljeudvalg m.m.
Medaljeudvalget sender den endelige indstillingsliste til hovedbestyrelsen mhp. drøftelse
på næstkommende ordinære møde i hovedbestyrelsen (august).
Per Amnitzbøl fremviste det ny bordflag, som Danmarks Veeraner har anskaffet 100 stk. af
til markedsføring af foreningen.
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9.

Eventuelt

a.
Carl Åkerlund oplyste, at tilmeldinger til Veterantræf er begyndt at komme ind.
lngeniørregimentet har meddelt, at det fælles Åbent Hus og Flagdagsarrangement 5. september er aflyst.
Lokalforeningerne Nordvest og Viborg & Omegn planlægger at markere FN-dagen den 24.
oktober ved Mindeanlægget i Rindsholm. ERFA VEST lokalforeninger påtænkes inviteret.
b.
Gert Andersen informerede om arbejdet med at oversætte hjemmesiden til engelsk.
Arbejdet skrider godt fremad, og de første sider er klar til at blive uploaded.
c.
Per Amnitzbøl oplyste, at FN-museet åbner 29. maj og i år med flere nyheder.
d.
Formanden informerede om, at arbejdet med at få Irak-vagterne anerkendt som veteraner fortsætter. Birger K. Hansen arbejder med sagen.
e.
Næste ugentlige videomøde er den 8. juni 2020, kl. 10.00. Dato for næste ordinære
møde afventer.
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