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Referat af Hovedbestyrelsesmøde 6-2020 i Danmarks Veteraner,
19. november 2020, på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.
Mødet blev live streamet på grund af Corona-restriktion på maksimalt 10 fysisk tilstedeværende deltagere.
1. Indledning ved Formanden.
Formanden udtrykte sin glæde ved igen at kunne holde et hovedbestyrelsesmøde ved fysisk
fremmøde, om end deltagerantallet er begrænset till 10.
Herefter gav formanden en kort opsamling på videomødet den 6. november i år, herunder om
de tre ikke besvarede henvendelser til Forsvarsministeren. Et medlem af Folketingets Forsvarsudvalg har inviteret formanden til et møde den 9. december.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
3. Underskrift af referat.
Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5-2020 blev underskrevet. Lægges op på hjemmesiden.
4. Formandens emner til orientering
a. Formanden deltager den 8. december i møde med Veteranstøttens Styregruppe.
b. Den 22. december lægges en krans i Kastellet. Forsvarsministeren og Forsvarschefen inviteres. Flere lokalforeninger markerer dagen ved blomster- eller kranselægning.
c. The Nordic Blue Berets Medal of Honour skal tilpasses nutidig benævnelse af det nordiske
samarbejde i navn og grafik. Det forventes at H.M. Dronningen godkender den foreslåede
justering. De øvrige nordiske lande har godkendt. En ny støbeform koster kr. ca. 5.000,d. Danmarks Veteraners Facebook-side er ikke til personlige diskussioner om andres gøren
og laden. Der henstilles til en sober tone og brug af siden som platform til kommunikation
og information om aktiviteter mellem veteraner.
e. Veterancentret har efter gennemgang af budget og forbrug i 2020 af tildelte midler fra 2 mi.
kr. puljen godkendt, at ikke forbrugte midler til aflyste aktiviteter kan overføres til 2021.
f. Formanden og sekretæren har arbejdet med udkast til fremtidig struktur for Danmarks Veteraner. Et udkast blev præsenteret. Det skal nu i intern høring og herefter drøftes med Veterancentret.
g. Veteranportalen er blevet vel modtaget, men desværre bruger hovedbestyrelsen og lokalforeningerne den ikke i ønsket omfang. Webmasteren er klar til at hjælpe lokalforeningerne
med at bruge portalen, men de skal henvende sig.
h. Danmarks Veteraner udgiver en Årsberetning 2020. Sekretæren gennemgik opstilling og
opgavefordeling. Forventes udsendt primo februar 2021.
5. Danmarks Veteraners aktivitetsoversigt for 2021
Næstformanden gennemgik forventede aktiviteter i 2021.
a. En liste over fremsendte ansøgninger fra lokalforeningerne og hovedbestyrelsen til Veterancentret om midler fra Veteranpuljen i 2021 (Den tidligere 2 mio. kr. -pulje) blev vist. Det
er positivt, at der er flere ansøgninger end tidligere år. Veterancentret har bedt hovedbestyrelsen om en generel udtalelse vedrørende ansøgningerne, inden afgørelse bliver truffet.
b. På grund af usikkerhed om fortsatte restriktioner i 2021 fastsættes hovedbestyrelsens møder kun for første halvår og uden mødested. Første møde holdes den 13. januar som et
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fysisk møde. Næste møde holdes den 5. - 6. marts, også som et fysisk møde. Derudover
samles hovedbestyrelsen dagen forinden til forberedelse af henholdsvis NATO-dagen 4.
april (afholdes forventeligt den 9. april pga. Påsken), repræsentantskabsmødet 23. – 24.
april og Peacekeepers Day den 29. maj 2021.
6. Større projekter i 2021
Formanden orienterede.
a. Der lægges i 2021 tyngde i afholdelse af de store, faste arrangementer så som NATO-dagen, Peacekeepers Day, Veteranstævnet, FN-dagen og Danmarks Veteraners Mindedag
Ikke forbrugte midler i 2020 overføres til 2021, så vi er sikret et stabilt budget til hver af
disse aktiviteter, hvor anerkendelse og tradition fremhæves.
b. Danmarks Veteraners deltagelse i World Veterans Federation aktiviteter i 2021 og 2022 vil
forventeligt koste omkring 25 – 30.000 kr. pr. år bl.a. pga. dansk formandskab i europagruppen.
c. Danmarks Veteraner har modtaget henvendelse fra en canadisk interessegruppe om deltagelse i et arrangement til fejring af UNFICYP 50-års stiftelsesdag i 2024. Kassereren undersøger nærmere om indhold i henvendelsen. Drøftes på næste møde i hovedbestyrelsen.
7. Forsvarsministeriets rapport vedrørende veteranindsatsen
En ad hoc gruppe bestående af næstformanden, Anne Castenschiold og Henning Nielsen har
gennemgået Forsvarsministeriets rapport vedrørende ny tiltag på veteranområdet og fremdraget emner, der i særlig grad kan få indflydelse på Danmarks Veteraners virke i fremtiden.
Ad hoc gruppens konklusioner vil indgå som bidrag til et senere visionsseminar, forventeligt
primo juni 2021.
Rapporten består af fem delemner, der hver for sig kan have interesse således:
a. Beskæftigelsesrettet indsats
Delrapport 1. vedrørende beskæftigelsesrettet indsats mod de mest sårbare veteraner har
ikke direkte berøring med Danmarks Veteraners generelle virke. Vi bør i fremtiden dog
gøre mere for at nå ud til de veteraner, der ikke gør brug af Danmarks Veteraners, herunder Veteranstøttens, tilbud. Disse veteraner kan tilføre os noget.
b. Rehabilitering af de mest udsatte veteraner
Delrapport 2. har ikke direkte berøring med Danmarks Veteraners generelle virke. Konklusionerne ses dog at bekræfte et behov for en mere samlende struktur i vores organisation.
Et arbejde, der er sat i gang, men som også skal indgå som et delelement i det kommende
visionsseminar. Generelt kan man udlede af delrapporten, at man i forsvarsministeriets
myndighedsområde ser positivt på Danmarks Veteraners samlede virke.
c. Pårørende og børn af veteraner
Delrapport 3. fokuserer på Veterancentrets opgaveløsning. Danmarks Veteraner, og herunder især Veteranstøtten, bør fortsat tage initiativer inden for dette område som et supplement til Veterancentrets indsats, der måske i højere grad vil være klinisk og ikke aktivitetsskabende. Emnet vil indgå som delelement i det kommende visionsseminar.
d. Forebyggelse af psykiske efterreaktioner
Delrapport 4. Emnet ses at være uden for Danmarks Veteraners virkeområde. Dog ser vi
et behov for fortsat deltagelse i orientering af soldater m.fl. og deres pårørende før udsendelse og efter hjemkomst. En opgave, der nu løses i rammen af Veteranstøtten, men som
ved Forsvarets mellemkomst bør gennemføres mere konsekvent ved respektive tjenestesteder af alle værn. Det er vigtigt, at Danmarks Veteraners deltager med personer, der er i
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”øjenhøjde” med de udsendte og pårørende. Her tænkes på alder, missionserfaring, tjenestealder osv.
e. Anerkendelse
Delrapport 5. har stor relevans for Danmarks Veteraner, og ikke mindst for lokalforeningerne. Den anerkendende indsats for veteraner og ikke mindst deres pårørende har prioritet, og her er Danmarks Veteraners virke med markering af mærkedage og afholdelse af
veteranstævner af stor betydning.
Delrapporten vil indgå som emne under det kommende visionsseminar.
Forsvarsministeriets rapport kan læses i sin helhed på https://fmn.dk/da/arbejdsomraader/vete
raner/veteranpolitik/
8. Status § 8a donationer
Danmarks Veteraner har d.d. modtaget 115 indbetalinger til § 8a donationer. Danmarks Veteraner er dermed sikret en fortsat status i 2021 som godkendt ”Almen nyttig forening”.
Der er få indbetalinger fra firmaer ved brug af CVR-nr., og ganske få lokalforeninger har fulgt
opfordringen fra Repræsentantskabsmødet om at indbetale ved brug af eget CVR-nr.
Læringen fra dette års indsamling føres videre til 2021, hvor § 8a donationer igen kan modtages fra 1. januar og året ud.
9. Status forbrug i forhold til budget
a. Regnskabsføreren fremlagde rapport over forbrug i forhold til budget, år til dato. Der er ingen negative afvigelser.
Det indskærpes, at afregningsdokumenter afleveres til kassereren straks efter aktivitetens
afholdelse – og ikke flere måneder senere. Husk også at bruge korrekt formular, altså for
det aktuelle år.
b. Formanden fremlagde godkendelse af skattefri godtgørelse jf. Ligningslovens § 7M til
dækning af telefon og andre udgifter for medlemmer af hovedbestyrelsen og visse ressourcepersoner. Det samlede beløb fremgår af årsregnskabet.
c. Kassereren oplyste, at den anden og sidste del andel af kontingentpenge til lokalforeningerne er udbetalt.
Kassereren meddelte i øvrigt, at Nets har varslet en prisstigning på håndtering af indbetalingskort, der bl.a. anvendes til indbetaling af kontingent til Danmarks Veteraner, fra 7,87
kr. til 8,18 kr. pr. indbetalingskort. Det betyder en årlig stigning på lidt mere end 1.000,- kr.
d. Ansvarsforsikring for bestyrelses- og ledelsesansvar skal fornys. Kassereren iværksætter.
Den nu gældende produktansvarsforsikring skal også snart fornys, og markedet for tilbud
skal undersøges. Kassereren og Carl Åkerlund iværksætter.
10. Webside og portal.
Webmasteren orienterede om arbejdet i en nyligt nedsat ad hoc gruppe vedrørende udvikling
af App til Veteranportalen. Der er holdt tre møder, heraf to videomøder, og gruppen har nu
iværksat indhentning af tre tilbud på udvikling og implementering af App’en. Det er målet, at
den skal tages i brug ved Flagdagen 2021.
11. Medlemsbladet Danmarks Veteraner
Redaktøren oplyste, at budgettet for 2020 er overholdt ved udgivelse af årets sidste blad.
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12. Næste Hovedbestyrelsesmøde.
a. Der holdes video-møde den 18. december 2020, kl. 10.00 – 11.30.
b. Hovedbestyrelsesmøde 1-2021 finder sted den 13. januar 2021 som fysisk møde. Mødested er endnu ikke fastlagt.
13. Eventuelt.
a. Danmarks Veteraner har en kontaktformular, hvor udefra kommende kan henvende sig til
hovedbestyrelsen med spørgsmål, forslag etc. De fleste henvendelser vedrører spørgsmål
til kartoteksføreren, men ellers videresendes de til sekretæren.
b. Carl Åkerlund oplyste, at de første forberedelser til Veteranstævne 2021 i september måned ved Gardehusarregimentet i Slagelse er truffet. Kontakt til regimentet er etableret.
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