Danmarks Veteraner

11. november 2020

Protektor H.K.H. Prins Joachim

Sammenfattende referat af videomøde i Hovedbestyrelsen den 6. november 2020.

1. Formandens Orientering
a. Danmarks Veteraners (DV) Hovedbestyrelse (HB) har gennem Per Amnizbøl modtaget to tilbud om køb af henholdsvis mærkater (opklæb) med DV logo og genanvendelig stofmundbind med DV logo og tekst.
Begge artikler kan bruges som gave- og PR artikler ved lokalforeningerne (LKF) og
ved HB aktiviteter.
HB enige om at anskaffe 5.000 mærkater og 500 stofmundbind. Samlet udgift ca.
30.000, - kr. Yderligere om fordeling til LKF tilgår senere.
b. Formanden deltog i møde med Veterancentret om fremtidig støtte af offentlige midler til parader, stævner m.v. i 2021 samt visse fremtidige aktiviteter. Danmarks Veteraners udvikling og implementering af App til Veteranportalen støttes økonomisk,
herunder ved at en repræsentant for Veterancentret indtræder i App-projektgruppen. Endvidere gives der støtte til veteranarbejdet i Grønland og Færøerne. Endelig bør det nævnes, at den økonomiske støtte til udgivelse af veteranmagasinet
Danmarks Veteraner er sikret frem til medio 2022. Også det fremtidige virke i Veteranstøttens telefonlinje ses at være sikret.
c. HB har igangsat et arbejde med at tilpasse foreningens struktur, så den viser en
organisation med flere grene, men med fælles formål og mål. Også et mere entydigt ansvar for disponering og afrapportering af offentlige tilskud indgår i arbejdet.
Et færdigt udkast forventes at blive præsenteret primo 2021 og senere fremlagt på
repræsentantskabsmødet.
d. DV er bedt om at give sine bemærkninger og forslag til ny, dansk handleplan 202124 vedrørende FNs resolution 1325 om ” Kvinder, fred og sikkerhed”. Arbejdet finder sted i rammen af Udenrigsministeriet. Medlem af HB, Anne C. Castenschiold
Bill, har forestået HB kontakt og besvarelse, hjulpet af lokalforening (LKF) Kvindelige Veteraner, og DV oplæg er taget godt imod.
e. DV har tidligere rettet henvendelse til Veterancentret angående afklaring af definitionen på ”en pårørende til en veteran”. Veterancentret har nu svaret, og den meddelte definition kan læses på centrets hjemmeside.
f. DV har endvidere forespurgt Veterancentret om en officiel liste udvisende registrerede danske krigsgrave. Henvendelsen er sket i relation til DV engagement i at
lægge en buket på gravsteder for veteraner den 5. september. Svaret er, at der
ikke i Forsvaret findes en ajourført liste over godkendte danske krigsgrave. DV afventer Forsvarets videre initiativ på området.
g. DV har nu tre (3) ubesvarede henvendelser liggende på Forsvarsministerens skrivebord. Det er ikke tilfredsstillende, og HB vil følge op på sagen.
2. Næstformanden.
a. Næstformanden (NFM) orienterede om det kommende HB-møde, der var planlagt
afholdt på Skive Kaserne den 19. – 20. november 2020, og hvorunder omkringliggende LKFs bestyrelser ville være indbudt til et dialogmøde. Desværre betyder de
aktuelle corona-restriktioner, at Skive Kaserne ikke kan benyttes. I stedet holdes et
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endagsmøde den 19. november 2020 med op til 10 deltagere et andet sted i landet. Når situationen igen tillader at holde flerdagesmøder, vil HB genoptage indbydelsen af LKF til dialogmøder i fm. HB-møderne.
b. NFM og kassereren har kontaktet alle LKF for at forberede dem på at fremkomme
med ideer til aktiviteter, der kan søges midler til fra 2 mio. puljen.
3. Kassereren
Der er til dato modtaget 94 donationer til § 8a kontoen. Vi skal op på over 100 inden årsskiftet. HB har to gange inden for den seneste måned opfordret LKF til at støtte initiativet,
men desværre uden væsentlig held.
4. Regnskabsføreren
Vi er godt med i den løbende registrering af bilag m.v. LKF, HB og øvrige medlemmer, der
måtte have udgifter til refundering bedes sende bilag(ene) frem til kassereren straks efter
aktiviteten, og ikke vente flere måneder. Udgifter afholdt i december 2020 skal være kassereren i hænde senest 18. december 2020.
HB enige i at hæve beløbet på kontoen ”Henlagt beløb” til kr. 300.000,-.
5. Danmarks Veteraners Årsberetning
Sekretæren orienterede om indhold, ansvar for bidrag, tidsplan og fordeling af DV Årsberetning 2020.
Veteranstøtten udgiver separat årsberetning for 2020.
6. Webmasteren
Projektgruppe til arbejdet med udvikling og implementering af App til Veteranportalen er
oprettet. Webmasteren er formand og blandt andre indgår formanden for Veteranstøttens
Informationsudvalg. Markedet for udvikling af en sådan App undersøges p.t. App forventes klar til ibrugtagning primo september 2021.
LKF og andre aktører opfordres i øvrigt til at lægge egne aktiviteter ind på Veteranportalen.
7. Næste fysiske møde i HB holdes den 19. november 2020 med op til 10 deltagere. (Mødestedet er efterfølgende fastlagt til at være KFUMs Soldaterhjem i Fredericia)

For referatet
Jens Morten Jørgensen
Landssekretær

