Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5-2020 i Danmarks Veteraner,
19. - 21. august 2020, på Almegaards Kaserne, Rønne.
Aktiviteten inkluderede et møde med bestyrelsen for lokalforening
Bornholm.
Afbud fra: Jens Graff og Erik Petersen.
1. Indledning ved Formanden.
Formanden bød velkommen. Forskelligt info-materiale blev præsenteret, herunder det ny
bordflag, som vil blive brugt som repræsentativ gave. Lokalforening Bornholm bliver første
modtager af denne gave. Ny foldekop med både Veterancentrets og Veteranstøttens tlf .nr. påtrykt er sat i omløb. Produktionen betales af Veteranstøtten - en del af Danmarks Veteraner.
Formanden kunne oplyse, at der er god efterspørgsel på Danmarks Veteraners deltagelse i
forskellige sammenhænge og forespørgsler om samarbejde, bl.a. fra Gardernetværket. Vi skal
være åbne overfor nye måder at samarbejde på og nye måder at tilknytte andre interessegrupper til os.
Formanden udtrykte sin tak for den gode støtte, som Hovedbestyrelsen (HB) har modtaget fra
dels Garnisonskommandanten og dels lokalforeningen i f.m. planlægning og gennemførelse af
mødet.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
3. Underskrift af referat.
Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4-2020 blev underskrevet. Lægges op på hjemmesiden.
4. Forberedelse til Repræsentantskabsmødet 2020.
J.M. Jørgensen (JMJ) orienterede om forberedelse og gennemførelse af det udsatte Repræsentantskabsmøde 2020. Endelig indkaldelse og forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået.
Forsvaret har meddelt, at Repræsentantskabsmødet, Veterantræf og Formandsmødet ikke
kan gennemføres på Dragonkasernen i Holstebro som ellers aftalt. Årsagen er pålagte restriktioner i f.m. COVID-19. Meddelelsen blev givet med dags varsel.
HB besluttede at flytte Repræsentantskabsmødet til en civil facilitet, idet der søges en økonomisk overkommelig løsning. Samtidig blev det besluttet at flytte mødet til den 18. - 19. september (fredag - lørdag). Programmet begynder den 18. kl. 17.00 og slutter den 19. senest kl.
14.00.
5. Status på Veterantræf og Formandsmøde 2020.
a. Veterantræf 2020
Veterantræf 2020 den 19. september 2020 er aflyst. Meddelelse herom er givet til alle lokalforeninger. Indbetalte deltagergebyr bliver refunderet.
Der var til dato tilmeldt 31 veteraner. Medaljer vil blive udleveret ved Veterantræf 2021, der
planlægges afholdt på Gardehusarkasernen, Slagelse, i september 2021.
b. Formandsmødet 2020
Formandsmødet afholdes den 19. september i forlængelse af Repræsentantskabsmødet
og slutter senest kl. 18.00.
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6. FN-dagen 24. oktober, parade m.m.
P.K. Nielsen er projektleder på parade m.m. i Kastellet. Birger K. Hansen medvirker.
Møde den 13. august, hvori også Per Amnitzbøl deltog angående presse, medaljer o. lign. Afhængig af COVID-19 begrænsninger kan enten 100/200/flere end 200 deltage. Budgettet er
tilsvarende 55.000/110.000/150.000 kr. HB forventes at deltage som hjælpere under paraden
m.v.
Formanden oplyste, at tildelte midler fra Veterancentret, der pga. COVID-19 aflysninger ikke
er forbrugte, kan anvendes i 2020, hvis tilsvarende aktiviteter kan gennemføres eller overføres
til 2021 til tilsvarende formål.
FN-museet har udgivet en FN 75-års mindemedalje. Danmarks Veteraner tilbydes medaljen til
en favorabel pris ved køb af et større parti.
HB besluttede at indkøbe og tildele mindemedaljen til tilmeldte den 24. oktober 2020 i henholdsvis Kastellet og i Holstebro.
HKH Prins Joachim er inviteret til at deltage i Kastellet.
Næstfonnanden har undersøgt mulighed for at afholde et FN-symposium i rammen af UNCITY og Udenrigsministeriet. Afventer svar. Afhænger bl.a. af fremmøde af Under Secretary
General fra UN Department of Peace Operations, New York.
Muligvis ekstra udgift til dækning af transport.
7. Formandens punkter.
a. Formanden gav tilbagemelding på nyligt afholdt møde med Chefen for Veterancentret.
Man vil bl.a. se på mulighed for at rejse en mindesten på Ringsted Kaserne.
b. Veteranstøtten (VS) tildeles egen fane. VS skal have ny næstformand og sekretær, idet
begge funktioner bliver ledige efter VS Årsmøde 2020. Danmarks Veteraners Næstformand og fg. landssekretær stiller sig til rådighed for disse to poster.
c. 2. - 4. oktober afholder VS Efterårsseminar i Nymindegab.

d. Lokalforeninger og andre aktører indenfor Danmarks Veteraner opfordres til at lægge planlagte aktiviteter op på Veteranportalen. Der er plads til mange flere aktiviteter, uanset størrelse og omfang.
e. Erik Petersen repræsenterer Danmarks Veteraner under uddeling af DrugStar bonus den
11. september 2020. Vi forventer at modtage kr. ca. 5.600,Lokalforeningerne opfordres til at annoncere for tilmelding på DrugStar og donation til Danmarks Veteraner.

f.

Det ser sort ud for indbetalinger af §8a-donationer. Vi skal op over 100 indbetalinger inden
nytår. Kassereren og Gert Andersen iværksætter sammen en FB-kampagne.

g. Lokalforeningerne lægger i år den 5. september blomster på 55 gravsteder for veteraner.
Lokalforeningerne opfordres til at hjælpe hinanden, såfremt det kniber med kapacitet til at
udføre opgaven. Når man får kendskab til et sløjfet gravsted, så meld til Wrist-Knudsen.

h. Birger K. Hansen repræsenterer Danmarks Veteraner under Danske Soldaterforeningers
Landsrådsmøde i Skive den 12. september 2020.

8. ERFA-møde Vest
Lokalforeningerne i Jylland og på Fyn afholder hvert år to erfaringsmøder (ERFA-møder), et
forud for Repræsentantskabsmødet og et forud for Fonnandsmødet. HB er inviteret til at deltage. JMJ repræsenterer HB. Seneste møde blev afholdt den 15. august 2020.

Carl Åkerlund orienterede om mødet. Se udsendt referat.
9. Oplæg til visionsseminar
Næstformanden gav en redegørelse for definitionerne på vision og mission. Inden fastlæggelse af dato for seminar og dets indhold besluttede HB at lade bl.a. Forsvarsministeriets rapport om evaluering af veteranområdet danne grundlag for det videre arbejde. En ad hoc arbejdsgruppe bestående af Næstformanden, Anne C. C. Bill og Henning Nielsen gennemgår
ministerens rapport og uddrager konklusioner for Danmarks Veteraner. Arbejdsgruppen fremlægger sit resultat på møde i HB den 19. - 20. november 2020.
10. Status donationsmidler.
Kassereren orienterede om status vedrørende indbetalinger til §8a-donationer (ligningsmæssigt fradrag). Til dato er der modtaget 19 brugbare indbetalinger, og vi skal op over 100 indbetalinger. FB-kampagne iværksættes.
HB besluttede at beholde abonnement på MobilePay.
Udgifter forbundet med indkomst og forbrug af donationspenge tages af det beløb og ikke af
kontingentpengene på Driftskontoen.
HB besluttede at donere en gave på kr. 30.000 til FN-museet i anledning af FN 75-års jubilæum i 2020. Begrundelsen er, at FN-museet gør et stort og almennyttigt arbejde til gavn og
glæde for veteraner og deres pårørende og derigennem viderefører og forstærker den indsats,
som Danmarks Veteraner yder.
11. Danmarks Veteraners Blivende Bestemmelser.
Per Amnitzbøl har udfærdiget forslag til Gavepolicy. Gennemgås sammen med revidering af
de samlede Blivende Bestemmelser efter Repræsentantskabsmødet.
12. Webside og portal.
Webmasteren efterlyste snarligt svar på finansiering af App til Veteranportalen. Formanden vil
tale med Veterancentret om mulighed for medfinansiering.
Webmasteren gennemgik muligheder for elektronisk underskrift i Adobe Acrobat. Landssekretæren skal tilkøbe Adobe Acrobat Pro DC. HB tilsluttede sig dette.
13. Medlemsbladet Baretten
Der er per dato kr. ca. 150.000,- til rådighed for udgivelse af de to sidste numre af Baretten i
2020.
Udgivelse af Danmarks Veteraners Årsberetning 2019 kostede kr. ca. 30.000. Der skal budgetteres for dette i 2021.
,
Webmasteren oplyste angående elektronisk fordeling af medlemsbladet og årsberetning til
ikke-medlemmer, at der i fordelingsmailen anføres en tekst om, at modtageren, hvis man ikke
ønsker at modtage disse, melder tilbage til Danmarks Veteraner (afsenderen).
14. Budget 2020 og forbrug år til dato.
Regnskabsføreren fremlagde forbrug til dato i forhold til budget 2020. Der er god balance mel-

lem forbrug og budget. Samarbejdet med revisoren blev fremhævet som værende godt.
Regnskabsføreren fandt anledning til at indskærpe korrekt udfyldelse af afregningsskema fra
2020; beløb skal ikke rundes op eller ned, men skrives eksakt. Originale kvitteringer og købsnota skal vedlægges (scannes), ikke kreditkortnota.
Kassereren bad om, at bilag og skemaer scannes og ikke fotograferes. Fotos koster urimeligt i
printerblæk, fordi hver eneste lille bit på fotoet printes ud.
15. Medaljeudvalget
Per Amnitzbøl Rasmussen orienterede om de modtagne indstillinger om tildeling af The Nordie Blue Berets Medal of Honour (guld/sølv/bronze). En drøftelse af indstillingerne fandt sted,

og HB blev enige om, hvem der under paraden på FN-dagen den 24. oktober 2020 tildeles
The Nordic Blue Berets Medal of Honour (guld/sølv/bronze).
16. PR og Info.
Per Amnitzbøl orienterede om salg m.v. fra FN-museet. God interesse for det nye DV-skjold.
17. Medlemsstatus
Kartoteksføreren oplyste, at der per dato er 3.238 betalende medlemmer af Danmarks Veteraner. Dertil kommer 77, der er i restance med kontingentet.
Der er i 2020 kommet 73 ny medlemmer til, hvilket er ca. det halve af, hvad det tilgik de forrige
åer. COVID-19 situationen kan have en negativ effekt på medlemstilgangen.
18. World Veterans Federation og The Board of Nordic Veterans Federation
a. World Veterans Federation holder generalforsamling i 2022. Organisationens udvikling følges nøje.
Den europæiske gruppe, hvor Birger K. Hansen, er formand, holder møde i 2021 i Slovenien.
b. The Board of Nordic Veterans Federation holder videokonference den 20. november 2020.
I Norge og Sverige er brug af videokonferencer mere udbredt end her.
Sveriges Veteranforbund har åbnet op for tilknytning af alle typer veteraner, uanset tilknyttet ministerium.
19. Danmarks Veteraners Aktivitetsoversigt 2020.
Revideret aktivitetsoversigt 2020 for HB lægges op på landsforeningens hjemmeside efter
dette HB-møde.
20. Møde med lokalforening Bornholm.
HB-mødet blev suspenderet for en tid for give plads til mødet med lokalforening Bornholms
bestyrelse. I dele af mødet deltog endvidere veterankoordinatoren ved Bornholms Regionskommune samt en veteranrådgiver fra Veterancentret. Begge parter gav udtryk for tilfredshed
med mødet.
21. Næste Hovedbestyrelsesmøde.
Hovedbestyrelsesmøde 6-2020 finder sted den 8. september 2020, kl. 10.00 - 11.30 som
videomøde.
22. Eventuelt.
Formanden takkede for et godt møde.

e

f

e,Qensen

fer~~(

N
fii~~
Landst:and

