Danmarks Veteraner

11. juni
2020

Protektor H.K.H. Prins Joachim

Sammenfattende referat af videomøde i Hovedbestyrelsen den 8. juni 2020.
1. Formanden
a. Steen Møller Petersen har velvilligt stillet sig til rådighed for Danmarks Veteraner
(DV) og Veteranstøtten (VS) som vores repræsentant i f.m. en evt. udvikling af Flamingo-planen (veteran retreat) nord for Holstebro. Tidligere har Preben Korreborg
været POC på denne opgave. DV og VS støtter fortsat sagen om et værested for
Veteraner og deres pårørende, men ikke økonomisk.
b. Prinsens Musikkorps (PMUK) har rettet henvendelse. Vil gerne deltage i planlagte
aktiviteter eller nye. Det kunne være EURO-træf og/eller lokalforeningers aktiviteter
i Midt- og Nordjylland. Spiller ved kommende Veterantræf. Næstformanden (NFM)
erindrede om behov for støtte fra musikkorps under FN-dagen 24. oktober.
c. Der skal annonceres i næste nr. af Baretten om dels § 8a donation af 205,- kr og
dels tilmelding til DrugStar (se Baretten nr. 2/2020).
d. Der savnes en procedure for afsendelse af gratulation til f.eks. H.K.H. Prins fødselsdag.
e. Godt arrangement den 29. maj (Peacekeepers Day), tak. Forsvarsministeren inviterede DV til et orienterende møde. Aftales senere.
f. DAMIREP har sendt ansøgning, igen, på engelsk til NATO om DV mærke.
g. Spørgsmålet om anerkendelse af Irak-vagterne, så de kan modtage FN-medalje,
kører fortsat. Birger K. Hansen er i kontakt med Udenrigsministeriet.
h. Veteranindsats Danmark er et fondsbetalt initiativ med det formål at skaffe veteraner i job. Skal DV involvere sig med repræsentant i præsidiet?
i. Forsvarsministeren har rettet henvendelse til DV om levering af foldekopper til uddeling 12. juni. God reklame. DV kan levere ca. 40. Beholdning skal genfyldes. VC
bør inddrages.
j. Carl Åkerlund vil undersøge, om arrangementet 4. juli på Rindsholm Kro gennemføres. Kroejerparret har 30-års jubilæum.
k. Lokalforeningerne har været spurgt om holdning til enten et eller to veterantræf årligt. 12 lokalforeninger har svaret, og de fleste har tilkendegivet, at et veterantræf
årligt er tilstrækkeligt. Altså den kendte model med veterantræf hvert andet år ved
henholdsvis JDR og GHR.
HB enige om at lade emnet drøfte på Formandsmødet.
HB enige om at aflyse Veterantræf 2020-1 ved GHR i Slagelse den 12. september 2020. Carl Åkerlund kontakter de tilmeldte.
l. HB og øvrige har ikke hørt om en evt. Sommerfest 2020 arrangeret af lokalforening
Trekanten. Status efterlyses!
m. Landssekretæren skriver til lokalforeningerne og orienterer om de fremtidige åbninger i antal forsamlede og arrangementer.
n. Der er uro i det norske veteranforbund, internationale operationer (NVIO). Der diskuteres åbent i dagspressen.
o. Der er uro i Danske Soldaterforeningers landsråd om formandens ønske om optagelse af Blood of Heroes som soldaterforening.
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2. Bordet rundt
a. NFM
Veterancentret (VETC) har kontaktet os angående afrapportering i 2019. LKF Viborg søgte
i 2018 uden om landsforeningen, og der har angiveligt været lidt problemer med afrapportering. VETC er henvist til at kontakte LKF Viborg.
Forslagsstillere til større projekter bedes snarest på Microsoft Teams, under mappen Filer,
indtaste data for respektive forslag i skemaet.
b. RSKF
Stadig balance mellem forbrug og budget.
Indskærpelse om at udfylde rejse- og udgiftsafregning korrekt. Lad være med at runde beløbene op eller ned. Skriv de eksakte beløb på kr. og øre.
c. KASS
Der er modtaget kr. 4.060,- fra begravelse, hvor pårørende opfordrede til at donere beløb
til DV i stedet for blomster. Ydmyg taknemmelighed. SEKR skriver takkebrev til pårørende.
d. Carl Åkerlund
PMUK deltager ved Rindsholm den 24. oktober i f.m. FN-dagen. LKF Nordvest har inviteret 12 LKF til at deltage.
e. Webmasteren
HB har modtaget spørgeskema til afdækning af brug af software i HB. Kan det gøres
bedre og billiger?
f. Redaktøren
Finske Veteranblad har rettet henvendelse til nordiske lande om et bidrag fra veteraner,
der har arbejdet sammen med finske veteraner i INTOPS. Danske bidrag er sendt.
g. Per Amnitzbøl Rasmussen
Vil gå i dialog med VC om fælles at producere ny beholdning af foldekop.
Har talt med flere formænd for LKF om brug af DV logo i f.m. lokale indsamlinger, f.eks. til
mindesten. FMD pointerer, at et bidrag fra DV til en mindesten også skal medføre en plade
ved siden, hvor sponsornavne er nævnt.
h. SEKR
HB næste ordinære møde afholdes som et fysisk møde. I flg. AKOS 2020 er det planlagt
at finde sted 20. – 21. august på Bornholm. HB enige om at gennemføre mødet på Bornholm, men udvide med en dag pga. rejsetid til og fra. HB-møde 2020-5 gennemføres således den 19. – 21. august 2020 på Bornholm. NFM iværksætter kontakt til LKF Bornholm
for aftale om faciliteter og fælles møde.
Næste video-møde afholdes den 19. juni 2020, kl. 10.00 – 11.00.
3. Formanden
DV skal udarbejde et Danmarkskort med markering af alle kendte mindesten for veteraner
og tilsvarende. Lægges på hjemmesiden. Skal sendes i kopi til VETC.
Webmasteren ser på opgaven.
For referatet
Jens Morten Jørgensen
Fg. landssekretær

