Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Referat af videomøde i Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse 26. februar 2021
Afbud fra Jens Winther Andersen, næstformand, og Henning Nielsen, bestyrelsesmedlem.
1.

Formanden.
a.
Deltog 25. februar i Veteranforum, videomøde. Mødekreds med deltagelse af
bl.a. Chefen for Veterancentret, repræsentanter fra Personalestyrelsen og civile interesseorganisationer.
b.
Forslag fra Hovedbestyrelsen (HB) til behandling på Repræsentantskabsmødet
skal gøres klar. Sekretæren har opgaven med at samle tidligere fremsatte forslag.
c.
Forsvarsministeriet har aftalt et møde med ministeren den 18. marts 2021. Forslag til emner til drøftelse modtages gerne ved formanden inden fredag den 12. marts.
Formanden, næstformanden og Birger K. Hansen deltager.
d.
P.K. Nielsen har indvilliget i at stå for tilrettelæggelse og gennemførelse af Danmarks Veteraners (DV) markering af NATO-dagen, 4. april, i Kastellet. Der kan være op
til 25 deltagere. HB godkendte en reduceret parade den 4. april 2021. Enkelte lokalforeninger (LKF) har søgt og er meddelt tilskud til lokale markeringer af NATO-dagen. Arrangementerne skal være åbne for alle.
e.
DV er ikke ene om at have udvirket en godkendelse af FN-medalje til Irak-vagterne. Flere enkeltpersoner har bidraget gennem tiden. En sådan er Jens Voigt, der vil
indgå i samarbejdsgruppen med formanden og Birger K. Hansen. Projektet vil formodentlig koste DV et mindre beløb på kr. ca. 10.000, f.
Aflysning af aktiviteter og forventet gennemførelse i 2021 medfører behov for revidering af budget 2021 og forslag til budget 2022. Regnskabsføreren og kassereren
ser på sagen. Skal udsendes sammen med godkendt regnskab forud for Repræsentantskabsmødet. (Forslag er sendt til HB).
g.
LKF Nordsjælland har varslet at ville ansøge om ny fane.
h.
Veteranstøttens Formandsgruppe afholdt videomøde 25. februar 2021. Beslutning om at afhænde Camp Frøslev. Se referat.

2.

Regnskabsføreren.
Brug de nye køresedler for 2021, mærket ”Danmarks Veteraner”.
Lav regnskabet umiddelbart efter, at en aktivitet er afsluttet, og udfyld afregningsskema(er). Her skal anførte beløb være i overensstemmelse med udgiftsbilag (kassebon, faktura o. lign). Originale kvitteringer skal bruges. Dankort-nota kan ikke bruges.
Aflever regnskab og afregningsskemaer hurtigst muligt efter aktivitetens afholdelse.
Kørselsgodtgørelse afregnes efter lav takst for alle. Landsformand og Næstformand dog
med høj takst. Vær opmærksom på skatteregler for kørsel udover 20.000 km. Indberetning til SKAT er modtagerens eget ansvar.

3.

Kassereren.
Ro på banjerne. Udbetaling til LKF iværksat. Stadig indbetaling af kontingent med
”skæve” beløb; det justeres i regnskabet.

4.
a.

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.
Carl Åkerlund.
Veteranstøttens fane udleveres officielt på Valdemarsdag den 15. juni 2021 i Holstebro.
Forslag til Veteranstøttens Formandsgruppe om sammen at markere overdragelsen.

Kunne ikke være enig i beslutning om afhændelse af Camp Frøslev.
5.
a.

b.

6.

Ressourcepersoner.
Webmasteren.
Køb af PC og tilbehør til LKF er iværksat.
Udarbejdelse af App til Veteranportalen forløber planmæssigt.
Hosting af bl.a. DV-hjemmeside. Ny udbyder, hvor indehavere har veteranbaggrund.
Generøs tilbud/donation på kr. 0,00.
Flytning til ny (egen) server af hjemmeside og mailkonti.
De, som får videresendt mails til egen konto, mærker ikke meget til det.
De, som har indstillet deres mailkonto til at modtage deres ”danmarksveteraner.dk”mail, skal ind og lave ændringer i opsætning samt overføre gamle mails, hvis det ønskes (skal nok lave vejledning).
Opfordring: Hver LKF skal opdatere egen hjemmeside.
Opdatering af respektive LKF-arrangementer på Veteranportalen.
Gert Andersen.
Indvilligede i at varetage annoncering af §8a-donationer på Facebook og overfor leverandører. Indledningsvis i 2021.
Eventuelt.
Næste videomøde holdes den 12. marts 2021, kl. 10.00 – 11.30.

Jens Morten Jørgensen
Referent/Sekretær

Niels Hartvig Andersen
Landsformand
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