Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Referat af videomøde i Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse 12. marts 2021
Afbud fra Jens M. Martinussen og Anne C.C. Bill.
1. Formanden.
a. Vedtægter for en mulig lokalforening Veteraner til søs er klar til at blive præsenteret på
repræsentantskabsmødet.
Vi har modtaget forslag til vedtægter for en mulig lokalforening Grønlands Veteraner, som p.t.
er under bearbejdning i dialog med ansøger. (FU forslag er sendt til Grønland 23. marts
2021)
b. Telefonisk møde med Chefen for Veterancentret (CH VETC). God dialog. Af samtalen
fremgik bl.a., at det ikke er realistisk at søge flere penge på Finansloven 2022. Danmarks Veteraner (DV) modtager 2.8 mio. kr. årligt, som vi har stor handlefrihed med. Desværre ingen
økonomisk støtte til veteranmagasinet Danmarks Veteraner fra medio 2022 og ingen midler
til Veteranstøttens (VS) Telefonlinje fra januar 2022. DV kan om nødvendigt bruge midler til
aflønning. CH VETC vil ikke indgå som ”tilforordnet” i DV Forretningsudvalg.
c. DV er af ansvarlige i Udenrigsministeriet indbudt til at bidrage i arbejdet med forberedelse af UN Medaljer til UN fredsvagter i Irak. Det ser vi som en anerkendelse af vort arbejde. Jens Voigt indbydes af DV i arbejdet. Birger K. Hansen og sekretæren bidrager også.
d. Referater af VS Formandsmøder sendes nu også til Lokalforeningerne, ligesom referater
af møder i Hovedbestyrelsen (HB) sendes til VS Formandsgruppe.
Referater fra Nordisk veteranforum sendes fremover også til Veterancentret (VETC).
e. Lejeaftalen med Camp Frøslev er opsagt. VETC har givet grønt lys. Der er et års opsigelse, men hvis hurtigere, så gerne.
f. Der er ikke indkommet forslag fra lokalforeningerne til dagsorden for Repræsentantskabsmødet.
g. Svar på henvendelse fra fransk veteranorganisation: Sekretæren samler. VETC har bidraget med generelle oplysninger. (Er fremsendt 23. marts 2021)
h. DV er tilskrevet om høringssvar angående værnepligtiges frirejser. Birger K. Hansen udarbejder svar. (Er fremsendt 22. marts 2021)
i.
Formanden, næstformanden og Birger K. Hansen deltager i møde med Forsvarsministeren den 18. marts 2021. Per Amnitzbøl forbereder DV plakette som gave til ministeren.
(Talepunkter er efter et godt møde sendt til HB til orientering).
j.
Markering af NATO-dagen 4. april sker i Kastellet. Starter kl. 12.00 og med max. 25 (50)
deltagere. P.K. Nielsen ansvarlig. Også markering ved lokalforeninger rundt om i landet.
k.
Der mangler stillingsbeskrivelser for menige medlemmer af HB og ressourcepersoner
tilknyttet HB. Nødvendigt for bl.a. at beskrive opgavefordeling i HB samt give klarhed over referenceforhold. Ressourcepersoner referer til HB, hvor også principielle ting besluttes, men
har behov for en entydig kontaktperson i HB, når det kommer til specifikke spørgsmål. Sekretæren sender skabelon med stillingsbeskrivelse til menige bestyrelsesmedlemmer og ressourcepersoner. Når udfyldt, indgår de i Blivende Bestemmelser. Svarfrist til sekretæren 25.
marts 2021.
2.
Næstformanden.
a.
Har deltaget i Københavns Kommunes workshop vedrørende emnet: Veteraner i arbejde. Ses som et stort fremskridt og med gode initiativer. Andre kommuner kan blive inspireret af Københavns Kommunes initiativ.
b. God kontakt med VETC om henvendelser fra henholdsvis Norge og Sverige vedrørende
veteranarbejdet.

3.

Regnskabsføreren.
Afbud.
4.
Kassereren.
a.
Alle afregninger er betalt til dato, alt betales løbende.
b.
Revideret budget 2021 og forslag til budget 2022, samt skema med fordeling at mindre
forbrug/ tilsagn til lokalforeninger er sendt til revisor.
c.
Alle, der får tildelt midler, modtager en skrivelse om, hvilke kriterier, der skal opfyldes
samt et regneark tilsendt sammen med tilsagnet. Den får de så 2 gange, men midlerne udbetales først, når vi har en kvittering på, at lokalforeningen har bekræftet deres tilsagn overfor
VETC. Sendes til formanden og kassereren i lokalforeningen.
d.
De første indbetalinger til §8a donationer er sket.
5. Øvrige HB-medlemmer.
a.
Carl Åkerlund
Veterangravsteder: Orienterede om arbejdet med at identificere veterangravsteder. Der
mangler data på 26 gravsteder, herunder også om de eksisterer eller er sløjfede. Søger
hjælp ved Totalforsvarsarkivet. Lokalforeningerne skal svare senest 23. marts 2021 på status
i eget ansvarsområde. Afrapportering ventes klar primo april 2021.
Veteranstævnet: Har aftalt møde i april, ikke datofastsat, med Gardehusarregimentet og de
to involverede soldaterforeninger. De Samvirkende Soldaterforeninger DSL) har annonceret
formandsmøde på Gardehusarkasernen samme dato som DV Veterantræf. Redaktøren bemærkede hertil, at ”Forsvarets Dag” på Kronborg også falder på samme dag.
b. Birger K. Hansen
Gjorde opmærksom på nødvendighed af åbenhed overfor nye grupper af veteraner, der søger medlemskab. Begrebet ”støttemedlem” bør defineres nærmere. Også i relation til Gert
Andersens indlæg på sidste møde vedr. Støttemedlemmers kontingentindbetaling contra indbetaling på §8.
6.
Ressourcepersoner.
a.
Webmasteren
App til Veteranportalen.
Teknisk møde med leverandøren, hvor TmS fremførte, at de tekniske problemer med at få en
app og eventprogrammet på Veteranportalens hjemmeside til at fungere sammen. TmS
havde tre løsningsforslag. Beslutning om at opbygge en helt ny hjemmeside, der kunne interagere med vores app, på den måde som vi ønskede. TmS vil se på mulighederne og vende
tilbage.
Der arbejdes fortsat med skærmbilleder; en grafiker har lavet de indledende arbejder. Vi har
været inde over sikkerhed, herunder persondatasikkerhed i forhold til dem, som lægger ting
op på portalen. Indtil videre ingen problemer.
App til Danmarks Veteraner.
Udviklingen af app til Danmarks Veteraner er sat på holdt. Forståelse fra tilbudsgiver, der i
øvrigt selv er veteran. Han vil gerne, gratis, være med til at arbejde på Veteranportalen. Indledningsvis dog kun i testfasen.
Hosting af hjemmesider, mailkonti samt medlemskartotek m.v.
Aftale med Rackhosting underskrevet om sponsorat for hosting af hjemmesider, mailkonti
samt medlemskartotek.
Der skal flyttes op på den nye platform. I vil blive holdt orienteret, så snart vi flytter fx vores
hjemmesider og mailkonti. Selve flytningen af hjemmesider burde ikke give de større problemer. Flytning af mailkonto samt viderestilling af mails skal gennemføres manuelt, hvorfor det
vil tage lidt tid.
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Medlemskartotek flyttes over, således at dette er på plads. Kartoteksføreren holdes informeret.
Flytning forventes gennemført medio april 2021. Rackhosting har tilbudt os fuldstændig gratis
support den første måned.
Hjemmesider
Vores hjemmeside kører, men der er mindre driftsforstyrrelser pga. overflytning af arkiv til ny
platform. Afhjulpet, når vi har flyttet hjemmesider til ny platform. De lokalforeningerne, der er
på samme platform som os, og er subdomæner, vil blive flyttet samtidig med vores hjemmeside.
Facebook
Jeg holder, som lovet, øje med Facebook også. Jeg håber, at en fra hovedbestyrelsen eller
en kommende suppleant vil overtage styringen af Facebook.
Køb af PC m.v. til lokalforeninger m.fl.
PC’er m.m. er købt og betalt. Vi afventer stadig, hvornår disse kan afhentes, og jeg kan begynde at installere software m.m. Levering forventes ultimo marts. Jeg vil, så snart jeg har
installeret software, levere udstyr til lokalforeninger. Udstyret markeres med en DV-mærkat.
Lokalforeningernes udstrækning
Vi vil, så snart vi er klar til det, gennemføre online-møder med lokalforeninger, for at få fastlagt udstrækning, herunder få lavet et kort, der viser, hvilken lokalforening, der har ansvaret
for hvilken kommune. Formanden, sekretæren og undertegnede vil deltage i disse online-møder.
b. Gert Andersen
Oplyste, at DV nu har tjent 250.000 stjerner ved DrugStars. Opfordring til, at alle veteraner,
der enten tager medicin eller vitaminpiller, tilmelder sig DrugStars.
Vil nu se på kontakt til leverandører og andre firmaer om donation af §8a-bidrag. Kassereren
bemærkede hertil, at vi skal se nøje på, at firmaer og fonde, der allerede har doneret, ikke bliver spurgt yderligere om donation.
7.
Eventuelt.
Næste videomøde i DV HB er 26. marts 2021, kl. 10.00 – 11.30.
Næste møde i VS Formandsgruppe er 25. marts 2021, kl. 16.00 – 18.00.

Niels Hartvig Andersen
Landsformand

Jens Winther Andersen
Landsnæstformand

Jens Morten Jørgensen
Referent/Landssekretær
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