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Protektor H.K.H. Prins Joachim

Sammenfattende referat af videomøde i Hovedbestyrelsen den 3. juli 2020.

1. Formanden
a. Tak til Henning Nielsen ang. info om artikel vedrørende veteranpolitik. Spændende
at se udspil fra Forsvarsministeren. Hovedbestyrelsen (HB) har forberedt et muligt
møde med ministeren og afleveret baggrundsmateriale. Baggrunden er en invitation uden dato, som Forsvarsministeren gav under højtideligheden på Kastellet den
29. maj i år.
b. Henvendelse fra interesseorganisation kaldet ”Gardernetværket”, der samler tidligere værnepligtige og tjenestegørende ved Livgarden. Der er ca. 1.300 medlemmer, gennemsnitsalder ca. 35 år. Vil gerne samarbejde med og støtte Danmarks
Veteraner. Drøftes på kommende HB-møde 19.-21. august 2020.
c. Jens Graff har oprettet profil for Danmarks Veteraner (DV) på LinkedIn. Gert Andersen villig til at administrere denne side.
d. Flagdagen 5. september gennemføres med reduceret program f.s.v.a. Folketing,
regering og Forsvaret. Ceremoni på bl.a Kastellet. Kommunerne opfordret til fortsat
at gennemføre program tilpasset forholdene.
e. Danske Soldaterforeningers Landsråd har drøftet policy angående fordeling af soldaterforeningernes respektive medlemsblad. DV vil overveje. 23 forskellige medlemsblade fire – fem gange årligt bliver måske lidt for overvældende for lokalforeningerne. Emnet tages op på Formandsmødet.
f. P.K. Nielsen har påtaget sig at være tovholder på DV parade og reception den 24.
oktober i Kastellet i anledning af FN-dagen. Birker K. Hansen støtter P.K. Nielsen.
Per Amnitzbøl varetager presse og medaljer samt FN-museet. Henning Nielsen assisterer ved gudstjenesten.
g. Per Amnitzbøl har udfærdiget udkast ti DV gavepolicy. Kan indgå som del af BB.
Drøftes på kommende HB-møde.
h. Lokalforening Midtjylland har lagt billet ind på at afholde Sommerstævne 2021. Det
står stadig uklart, om LKF Trekanten afholder sommerstævne i 2020
i. Tak til Gert Andersen og frue for arbejdet med at oversætte hjemmeside til engelsk. Arbejdet skrider fremad. Evt. bemærkninger og forslag afleveres til Gert Andersen.
j. Initiativet med at få anerkendt de såkaldte ”Irak-vagter” som veteraner pågår stadig. Det må dog siges, at det er sidste skud i geværet, hvis det ikke lykkes.
2. Bordet rundt
a. Næstformanden
Der er tilmeldt 14 deltagere til HB-mødet på Bornholm. Lokalforening Bornholm har
været meget hjælpsomme, ligeledes Kommandanten. Der afholdes kammeratskabsaften med lokalforeningens medlemmer og samtale med bestyrelse m.fl.
b. Kassereren
Alle regninger betalt til dato.
c. Carl Åkerlund
Holder sig orienteret ved Holstebro Kaserne om evt. ændringer i aftale om afholdelse af Repræsentantskabsmøde, Veterantræf og Formandsmøde den 17. – 19.
september 2020.
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d. Per Amnitzbøl Rasmussen
Bekræfter at ville varetage presse, medaljer og FN-museum den 24. oktober på
Kastellet.
Præsenterede FN-mindemedalje udgivet af FN-museet i anledning af FN 75 års
jubilæum. Kan købes på FN-museet fra den 1. september 2020.
e. Kartoteksføreren
Er i gang med at udfærdige oversigt visende aldersfordeling blandt medlemmerne,
også for lokalforeningerne.
Der er stadig restanter til betaling af kontingent, men ikke flere end normalt. Lokalforeningerne opfordres til at være aktive med at få restanter til at betale.
f. Webmaster
Projektbeskrivelse til APP til veteranportalen er klar. Nu skal vi finde sponsorer!
Pakke med projektbeskrivelser afsendt til næstformanden forsvundet under vejs.
GB-Grafisk undersøger.
Digital underskrift kan på almindelige dokumenter foretages i Adobe. På Regnskaber og bankpapirer sker via NemId. Vil på kommende HB-møde informere om
Adobe-mulighederne.
Info om parade og reception den 24. oktober skal snart på hjemmesiden.
g. Redaktøren
Dispositionen til næste blad er klar. Og de kommende store arrangementer vil
kræve nogen opmærksomhed.
h. Gert Andersen
Oversættelse af hjemmesiden i god gænge. Sendes drypvis til korrektur. Beder
om, at bemærkninger returneres til Gert. Når et afsnit er klar, konverterer webmasteren til pdf og lægger op på hjemmesiden. HB enige om at følge dette modus. På
sigt, når alt er oversat, vil en årlig gennemgang og evt. rettelser kunne finde sted.
i. Henning Nielsen
Har kontakt til to ressourcepersoner bosiddende på Bornholm. Inviteres med til
mødet med LKF Bornholm.
j. Sekretæren
Orientering om donation fra familien Antonsen – pengegave i stedet for blomster.
Opfordring til, at HB deltager i webinar vedrørende fondsansøgninger. Fordelt på
mail.
Baretten ønskes fordelt i elektronisk udgave til myndigheder og interesseorganisationer. P.t. har vi ikke valide e-adresser på veterankoordinatorer. Mon VETC kan
hjælpe os? Webmaster vil se på regler for fordeling af e-post, før der trykkes på
”Send”.
HB enige om at støtte lokalforeninger, der har ansøgt om midler til ekstraordinært
sommerarrangement jf. SEKR mail af 8. juni 2020. SEKR bemærkning: Tre lokalforeninger, nemlig Midtjylland, Lolland-Falster-Møn og Bornholm, havde ved tidsfristens udløb ansøgt.
Næste videomøde i DV HB afholdes den 10. august 2020, kl. 10.00 – 11.30.

For referatet
Jens Morten Jørgensen
Fg. landssekretær

