Danmarks Veteraner

26. december 2020

Protektor H.K.H. Prins Joachim

Sammenfattende referat af videomøde i Hovedbestyrelsen den 18. december 2020.

1. Formanden
a. Lokalforening Værnspræsterne vil gerne tilbyde deres kompetencer til støtte for
Veteranhjem eller måske Veterancentret.
b. Birger K. Hansen er behjælpelig med at samle engelsksprogede oversættelser af
vedtægter fra de respektive nordiske lande og videresende til World Veterans Federation.
c. De fælles forsikringer tegnet for Danmarks Veteraner skal gives et service-eftersyn. Birger K. Hansen koordinerer.
d. Danmarks Veteraner skal medvirke til at holde fokus på veteransagen, trods det at
der ikke har været tab og sårede de seneste år. Birger K. Hansen forfatter artikel til
medlemsbladet.
e. Hovedbestyrelsen har oprettet et ad hoc udvalg til varetagelse af eventuel deltagelse i markering af 50-året for de særlige uroligheder på Cypern i 1974, hvor
dansk personel ved UNFICYP blev engageret. Preben Korreborg er formand for
udvalget. Der afsættes kr. 15.000,- fordelt over de næste tre år.
f. Veteranstøttens Styregruppe holdt møde 8. december. Veterancentret er fortsat
indstillet på at overføre ikke forbrugte midler fra godkendte aktiviteter i 2020 til
2021. Berørte lokalforeninger og udvalg vil blive orienteret af næstformanden.
g. Forsvarsministeriet har lovet svar i januar 2021 på tre fremsendt henvendelser fra
Danmarks Veteraner, den første afsendt medio 2020.
h. Danmarks Veteraner støtter en opfordring om, at den selvejende institutionen Dybbøl Mølle optages på Finansloven.
2. Næstformanden
a. Lokalforeninger, der har søgt Veterancentret om økonomisk støtte, vil blive orienteret særskilt om situationen i 2021.
b. Man bør se på landsforeningens budget og forbrug med et helhedssyn for derigennem at danne sig et indtryk af muligheder i det kommende år. En mere snæver og
periodisk betragtning vil måske udelukke nogle oplagte muligheder i det kommende årsbudget.
c. Der arbejdes fortsat med ideen om at danne grundlag for en lokalforening med et
maritimt islæt. En mulighed kan være at investere i et oplagt, men sødygtigt, skib
fra Flåden, der bliver et sejlende mødested for lokalforeningen.
3. Regnskabsføreren
Ingen bemærkninger, bortset fra opmærksomhed på skift til ny afregningsblanket for
2021 med ændret kilometersats.
4. Kassereren
a. Satsen for km-penge er sænket i 2021.
b. Der er registreret 120 brugbare indbetalinger til §8a-donationer.
c. Vissenbjerg Storkro på Fyn er reserveret til afholdelse af Repræsentantskabsmøde
2020, planlagt til den 23. – 24. april.
d. Liste over optælling af mindre anskaffelser afleveres til revisoren.
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5. Sekretæren
a. Et antal mundbind med Danmarks Veteraners logo og navn samt klæbemærker
med ditto er fordelt til lokalforeningerne. Medlemmer af hovedbestyrelsen har hver
modtaget et mundbind.
b. Deltager efter invitation i lokalforening Midtjyllands generalforsamling 24. februar
2021.
6. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
a. Carl Åkerlund: Veterantræf 2021 afholdes den 11. september på Gardehusarkasernen i Slagelse. Hovedbestyrelsen mødes forinden samme sted den 10. september 2021.
b. Anne C. Castenschiold Bill: Har på vegne af Danmarks Veteraner afgivet høringssvar på Forsvarsministeriets bidrag til ny, dansk handleplan 2021-24 vedrørende FNs resolution 1325 om ” Kvinder, fred og sikkerhed”. Vore bemærkninger
er godt afspejlet i den endelige handleplan, bl.a. ønsket om uddannelse af Forsvarets ledere indenfor området.
7. Webmasteren
a. Lokalforeninger og hovedbestyrelse opfordres til at indsende nyheder, der kan deles med andre gennem ”Danmarks Veteraners Nyhedsmail”.
b. Efter indhentning af tre tilbud har projektgruppen til udvikling af ”App til Veteranportalen” i samråd med Veterancentret valgt leverandøren. Appen forventes taget i
brug den 5. september 2021 på Flagdagen.
8. Redaktøren
a. Deadline til næste nummer af medlemsbladet Danmarks Veteraner er 18. februar
2021.
b. Undersøger markedet for mulig anden leverandør af Årsberetning 2020.
9. Øvrige ressourcepersoner
a. Per Amnitzbøl Rasmussen: Orienterede om indkøb og forbrug af reklameartikler,
også kaldet merchandise. Der har været stillet spørgsmål ved, om det er nødvendigt. Svaret er: ja! En landsforening og et initiativ som Veteranstøtten skal stedse
gøre opmærksom på sin eksistens og sine mange tilbud gennem info-foldere, sociale medier og strøgaver. Også et begreb som anerkendelse af veteraner vil fremover være et tydeligt element i f.eks. info-foldere og merchandise.
b. Gert Andersen: Forbereder opstart kampagne for §8-a donationer i 2021. Lokalforeningerne opfordres igen til at bidrage med beløb gennem brug af CVR-nr. Facebook har ændret policy angående brug af links i opslag. Et evt. link kan med fordel placeres i ”kommentarfeltet”.
c. Kartoteksføreren: Opkrævning af kontingent for 2021 sendes ud til ca. 3.200
medlemmer. Rykker for ikke betalt kontingent sendes ud efter 15. februar 2021.
Opdateret medlemsliste tilgår lokalforeningerne.
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10. Eventuelt
Det ordinære møde 2021-1 i hovedbestyrelsen, der skulle have været holdt som et fysisk
møde, afholdes som video-møde den 13. januar 2021, kl. 10.00 – 15.00.

For referatet
Jens Morten Jørgensen
Landssekretær

