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Sammenfattende referat af videomøde i Hovedbestyrelsen den 10. august 2020.

1. Formanden
a. Lokalforeningerne (LKF) opfordres til i højere grad end nu at lægge deres arrangementer ind på Veteranportalen. Det ser underligt ud, at der overvejende annonceres for aktiviteter fra eksterne aktører, men ikke en eneste fra lokalforeningerne.
b. Udvikling af App til Veteranportalen kan måske ske på anden måde end ved GBGrafisk. Kan det være muligt?
c. Vi er bagud med indbetalinger til §8a-donationer (oplyse PSNNR/CVRNR for at
opnå skattefradrag). Opfordring til, at LKF annoncerer mere for denne indbetaling.
d. Oversættelse af vedtægterne har vist nogle steder med behov for en sproglig modernisering/opstramning. Gert Andersen vil se på behov for sproglige justeringer/rettelser i vedtægterne. Forslag til justering kan sendes til Gert.
e. Veteranstøtten holder Årsmøde den 25. – 27. september 2020 i Holstebro.
f. Ide om ny tilgang af LKF drøftes på kommende hovedbestyrelsesmøde.
g. Det skal prøves, om der i Baretten kan afsættes en fast side til ”annoncering” af
f.eks. DrugStar, donation til §8a-midler m.v.
2. COVID-19 restriktioner og indflydelse på arrangementer.
a. Regeringen lempede ikke som forventet restriktioner i antal forsamlede. Derfor
gælder stadig grænsen på 100 for stående personer og 500 for siddende personer
(under særlige betingelser).
b. Repræsentantskabsmødet afholdes som annonceret den 17. – 18. september
2020 på Dragonkasernen, Holstebro.
c. Veterantræffet den 19. september 2020 på Dragonkasernen, Holstebro, afventer
en endelig afgørelse fra Garnisonskommandanten (GK) i Holstebro.
d. Formandsmødet afholdes på Dragonkasernen, Holstebro.
e. Carl Åkerlund holder møde med GK Holstebro om muligheder og restriktioner den
17. – 18. september. Hovedbestyrelsen (HB) enige om at leje serveringspersonale
til SG-messen, hvor forplejning sker fra. ISS kantinen holder lukket.
f. Markering af FN-dagen den 24. oktober. Planlægning af parade og reception i Kastellet fortsætter, idet vi dog følger udviklingen nøje mhp. evt. justeringer. NFM har
taget initiativ til, at der i UM og FM er lagt et forslag om et FN-symposium den 23.
oktober, såfremt HQ UN New York sender en topperson til paraden i Kastellet.
g. HB vil på sit næste møde se på forslag til vedtægterne, så afholdelse af repræsentantskabsmødet som videokonference kan ske under særlige forhold.
3. Bordet rundt.
a. Næstformanden
Har afholdt møde med integrations- og beskæftigelsesborgmesteren ved Københavns Kommune om afholdelse af Flagdag, den 5. september. Borgmesteren viste
stor interesse. Jens Graff har jo også banet vejen ved sit tidligere initiativ.
b. Kassereren
Til dato har kun 10 personer indbetalt til §8a-donation med brugbart CPR-/CVRNR.
Vi skal op på over 100 for at opretholde status i 2021 som almennyttig forening.
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LKF må træde til nu og annoncere mulighed for indbetaling. Gert Andersen og
Kassereren vil iværksætte ny Facebook-kampagne.
Carl Åkerlund
ERFA-Vest mødet er flyttet til Holstebro.
Birger K. Hansen
DV høringssvar til Forsvarsministeriet vedrørende værnepligtsforhold er klar til
fremsendelse.
Webmasteren
Efterlyser en sponsor til udvikling af App til Veteranportalen.
Redaktøren
Næste nummer af Baretten bliver på 60 sider.
Per Amnitzbøl
FN-museet holder ordinær generalforsamling 12. september 2020.
Museets besøgstal er på 6 uger kommet op på 12.500. En fordobling i forhold til
2019.
Der er nu udgivet en mindemedalje i anledning af FN 75-års jubilæum.

4. Næste videomøde fastsættes under HB-mødet.

For referatet
Jens Morten Jørgensen
Fg. landssekretær

