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Protektor H.K.H. Prins Joachim

Sammenfattende referat af videomøder i Hovedbestyrelsen den 1., 7. og 15. maj
2020.
1. Næstformanden (NFM) har kontaktet de lokalforeninger (LKF), der har modtaget økonomiske midler fra Veterancentrets (VETC) 2 mio. pulje. Aftale om procedure for tilbagemelding til VC om ændret disponering. NFM samler, både LKF og landsforeningen,
og skriver til VC med forslag om ændret anvendelse af de tildelte midler.
2. Regnskabsføreren (RSKF) meldte ”Alt roligt!”. Kassereren (KASS) ditto. Der erindres
om brug af korrekt formular (2020) til afregning af udgifter.
3. Sekretæren (SEKR) viderebragte opfordring fra Jens Graf jg@danmarksveteraner.dk
om at sende ham aktuelle billeder fra Danmarks Veteraner (DV) aktiviteter til brug på
vores Instagram profil.
4. Carl Åkerlund oplyste, at Gardehusarregimentet har besluttet af aflyse Åben Hus arrangement den 12. september 2020. Samtidig aflyses de to tilknyttede soldaterforeningers jubilarstævne. Formanden vil afvente, inden beslutning om aflysning af DV veteranstævne samme dag og sted.
5. Steen Møller Petersen, DV repræsentant i fonden til bevarelse af Mindelunden ved
Rindsholm, orienterede om fondens arbejde. Det fornemmes at gå den rigtige vej.
6. Per Amnitzbøl orienterede om arbejdet i medaljeudvalget.
7. Redaktøren af Baretten beskrev arbejdet med at redigere bladet på afstand. Ikke
nemt. Et ad hoc udvalg bestående af Carl Åkerlund, Kartoteksføreren og fg. SEKR ser
på revidering af adresselisten til fordeling af Baretten til interessenter og samarbejdspartnere. Efterfølgende er listen revideret og beror ved kartoteksføreren.
8. Redaktøren vil se på kontrakten med GB-Grafisk vedrørende trykning af Baretten.
9. Webmasteren orienterede om et eksternt ”sundhedstjek” af DV hjemmeside. Resultatet er, at hjemmesiden er funktionel og opfylder de gængse brugerkrav.
10. DV Årsberetning 2019 er nu postomdelt til eksterne interessenter og lokalforeningerne. Fordelingslisten er revideret og kan nu bruges ved fordeling af Baretten.
11. Det forsøges igen at søge veteranmærket mønsterbeskyttet. Gert Andersen påtager
sig at være PO på opgaven. Forespørgsel er sendt til den danske militære repræsentation ved NATO-hovedkvarteret i Bruxelles. Man har svaret at ville undersøge mulighed for hjælp i sagen.
12. Udvikling af App til Veteranportalen fortsætter, nu med det spørgsmål til GB-Grafisk,
om der enten nu eller på sigt kan kobles yderligere funktioner til, samt hvad en meromkostning vil beløbe sig til.
13. Revideret oplæg til projektbeskrivelse på App til Veteranportalen er efterfølgende
sendt til GB-Grafisk. Trykning af dokumentet forventes snart iværksat.
14. VETC skal opfordres til at afgive en ”midtvejsstatus” i arbejdet med oplæg til Forsvarsministerens forbedringer indenfor veteranområdet.
15. God tilslutning til brug af DrugStar. Hvis det fortsætter året ud, vil DV kunne imødese
en bonus på kr. ca. 7.900,-. Opfordring til at registrere sig og donere stjerner til DV.
16. KASS oplyste, at berørte LKF har modtaget ansøgte midler fra VETC 2 mio. pulje
sammen med en instruktion om afregning.
17. FN-museet har leveres de første 10 gaveskjolde til FMD. LKF tilbydes ligeledes køb af
gaveskjolde med DV logo.
18. LKF Kronjylland har vist interesse for at modtage en pavillon.
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19. DV er, sammen med foreløbig 51 øvrige, indstillet til at modtage Fællesskabsprisen.
Ukendt, hvem der har indstillet..
20. Der ses på, om FMD sammen med et par øvrige fra DV og en fane kan lægge en
krans ved mindemonumentet i Kastellet den 29. maj på Peacekeepers Day.
21. NFM har været i kontakt med VETC om skrivelse vedrørende forbrug af tildelte midler
fra 2 mio. puljen. NFM vil samle oplysninger fra såvel LKF som landsforeningen og
sende skrivelsen i uge 21. Allerede afholdte udgifter til forberedelse af NATO-dag og
Peacekeepers Day skal medregnes.
22. Ansøgning om støtte til afholdelse af DV Børnenes Dag er sendt til Poul Erik Bechfonden.
23. DV har indsendt anmodning om at blive optaget som medlem af foreningsportalen under ”Center for Frivilligt Socialt Arbejde”, der er en selvejende institution under Socialog Indenrigsministeriet.
24. Per Amnitzbøl informerede om Corona-sløjfen, et initiativ fra FN-museet til støtte for
de, som har gjort en ekstra indsats under COVID-19 krisen. Der ses god interesse for
køb.
25. FMD vil gerne have en opdatering på, hvilke PR-materialer m.v., der trænger til opdatering og genforsyning.
26. Redaktøren informerede om, at ”Forsvarets Dag på Kronborg” er aflyst i 2020, men
forventes genoptaget i 2021.
27. Gert Andersen fortalte, at LKF Nordsjælland har modtaget en gave på kr. 5.000,- fra
den nu nedlagte Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Venner. De 3.000,- er allerede
givet videre som hjælp til rejsning af mindesten i Frederikssund.

For sammenfatning af referaterne
Jens Morten Jørgensen
Fg. landssekretær

