Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Referat af videomøde i Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse 26. marts 2021
Afbud fra Jens M. Martinussen og Anne C.C. Bill.
1. Formanden.
a. Vi arbejder på at få afsluttet Veteranstøttens (VS) og Danmarks Veteraners (DV)
regnskaber for 2020. Og lavet budget 2021 med de rigtige kontooverskrifter. Regnskab 2020 sendes til revisor for gennemgang og påtegning. Herefter til interne kritiske revisorer.
b. Informationscenteret i Kastellet udsender nu et ugentligt nyhedsbrev med tema for
forskellige missioner med jubilæum. Webmaster lægger op på hjemmeside og nyhedsmail.
c. Danmarks Veteraner har afgivet høringssvar til Socialstyrelsen om PTSD-ramte veteraners mulighed for at sætte deres pension på pause, hvis/når de arbejder. Yderligere et høringssvar er afgivet til Forsvarsministeriet om VPL frirejser.
d. VETC afholdt 3. marts en Virtuel konference med temaet: ”Viden om veteraner”. OK,
som en første gangs konference.
e. 10. marts afholdt landsformanden møde med CH VETC om oplægget til mødet med
Forsvarsministeren 18. marts. God dialog, som hjalp med at fokusere på relevante
emner. VS har stadig ressourcer, som hjælper veteraner, der ikke finder støtte i de
offentlige systemer.
f. Samtale med Lars Kongsted, formand for VeteranSupport og veteran fra Cypern
1974, om Cypern-jubilæum 2024 og Veteranmarchen. Vi reklamerer for aktiviteten,
men kan ikke deltage pga. Hærvejsmarchen. Idrætsudvalget arbejder videre med
emnet: March. Jubilæumsaktivitet for Cypern-veteraner fra 1974 ses på i en ad hoc
arbejdsgruppe under DV med Preben Korreborg som formand.
g. Møde med Forsvarsministeren den 18. marts. God dialog med ministeren. Talepunkter udsendt til alle. Afleverede VS plakette og modtog ministerens plakette. Tak til alle
for indsatsen.
h. Lokalforening Næstved & Omegn og Landsforeningen har givet bemærkninger til
Næstved Kommunes Veteranpolitik. Vi skal yde hjælp til øvrige kommuner og gerne
tage kontakt forinden Flagdagen.
i. Den 24. marts deltog vi i et virtuelt Flagdagsmøde med Forsvarskommandoen (FKO).
Alle udsendte bliver beordret til deltagelse, i alt ca. 4.000 personer. Der samles op fra
2019 – 2020. DV er udpeget som faneansvarlig. VS Nordic MC Tour deltager i Kastellet.
j. DV Repræsentantskabsmøde, planlagt til 24. april, udsættes på ubestemt tid.
k. Der er afholdt et antal møder med repræsentanter for Veteraner til Søs, Grønlands
Veteraner og Blue Berets MC, Denmark, som nye mulige lokalforeninger under DV.
Vedtægter for Veteraner til Søs og Grønlands Veteraner fordeles til HB til godkendelse. Den sidste afventer videre drøftelse
l. 4. april markeres NATO-dagen med et arrangement i Kastellet med max 50 deltagere. Æresgæsten er Hærprovsten. Herudover deltager Kommandanten i Kastellet
og Chefen for H.M.D. Adjudantstab (civil).
m. Bestemmelse om Corona-pas eller test-bevis for deltagelse i aktiviteter gælder også
for DV og VS. En vejledende tekst udsendes efter Påske af Landssekretæren.

2.

Næstformanden.
a. Ideen om en kompetencedatabase og et pilotprojekt blev nævnt under mødet med
Forsvarsministeren. Initiativet er også vendt med VETC og Københavns Kommune,
som begge har udtalt sig positivt.
Ligeledes blev planer for etablering af en maritim lokalforening og om adgang til et
udfaset fartøj fra SVN (Lunden) nævnt for ministeren. Begge tiltag blev hilst velkommen som nyskabelser og ministeriet er herefter vidende om vores ønsker.
b. Arbejdet med fundraising skal fortsætte, men vi skal også være klar med projekter
til igangsættelse ved evt. donationer. Opfordring til at komme med forslag.
c. Det foreslås at justere HB mødefrekvens til maksimalt et e-møde pr. måned og
samtidig være mere kritiske og prioriterende i valg af emner til drøftelse. Der bruges uforholdsmæssig megen tid på orienteringer og for lidt på drøftelser. Det foreslås i den forbindelse at etablere en e-platform, som kan rumme emner af mere orienterende karakter, og som alle i HB samt ressourcepersoner med login kan have
adgang til 24/7 forud for et givent møde. Fremadrettet kan dagsorden have et fast
punkt som fx. kunne benævnes … ”drøftelse af emner på grundlag af diverse materiale udlagt på HB fælles drev for møder”. Talepunkter kan herefter reduceres
med min 30 - 40 %, og denne tid kan anvendes bedre på at drøfte de tilbageværende emner og til at træffe egentlige beslutninger.
d. På grundlag af funktionsbeskrivelser for HB og ressourcepersoner bør der udarbejdes en opgavematrix, der beskriver HB arbejde og giver mulighed for prioritering.
e. Likvide midler dvs. rådighedsbeløb, som i princippet vil kunne disponeres fremadrettet, andrager d.d. godt 750.000 kr. En del af beløbet er dog med begrænsninger
i forhold til anvendelsesformål.

3.

Regnskabsføreren.
Afbud.

4.

Kassereren.
a.
Alle regninger betalt til dato og sendt til bogføring.
b.
Tilsagn mindre forbrug 2020. Der er sendt skrivelse samt tilsagn og evalueringsskema m.m. til de 11 berørte lokalforeninger. Der er medsendt regneark til brug
for afslutninger. To lokalforeninger har reageret med kvittering, som også er
sendt til VETC. En lokalforening har trukket sit tilsagn tilbage, da de havde fået
lov til at overføre penge fra det ikke afholdte arrangement i 2020.
d.
DIF Soldaterprojekt Cykelløb R4R har fået anvist de lovede 200.000, - kr. fra
ovenstående pulje.
e.
Alle lokalforeninger har fået udbetalt 110,00 kr. pr. medlem, første runde. Anden
runde betales i fjerde kvartal.
f.
Indbetalinger til § 8-donationer er begyndt, indtil nu 6 indbetalinger, heraf 1, som
ikke er brugbar. Vigtigt at anføre navn, CPR- eller CVR-nr.
g.
Forslag om at optage en vejledning i ansøgning af støtte til arrangementer m.v. i
DV Blivende Bestemmelser.
h.
Revideret budget 2021 og forslag til budget 2022, samt skema med fordeling at
mindre forbrug/tilsagn til lokalforeninger er sendt til revisor.
i.
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 to gange,
men midlerne udbetales først, når vi har en kvittering på, at lokalforeningen har
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bekræftet deres tilsagn overfor VETC. Sendes til formanden og kassereren i lokalforeningen.
5.

Øvrige HB-medlemmer.
a.
Carl Åkerlund
Veterangravsteder: Orienterede om arbejdet med at identificere veterangravsteder efter
1948. Der mangler d.d. data på 15 gravsteder, herunder også om de eksisterer eller er
sløjfede. Søger hjælp fra forskellige kilder.
Veteranstævnet: Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse har bekræftet lån af to
mødelokaler, gymnastiksalen samt 22 dobbeltværelser og 43 enkeltværelser på Gardehusarkasernen i Slagelse. Gardehusarregimentet holder samme dag ”Åbent Hus”. Der
er aftalt møde med kantinebestyreren ultimo april 21.
DV skydekonkurrence: Skydeaktiviteter og – konkurrence flyttes over i rammen af Veteranstøttens Idrætsudvalg.
b. Henning Nielsen
Arbejder på en artikel om ”Værnspræsteordningen”.
c.
Birger K. Hansen
Arbejder forsat på en gennemgang af DV forsikringsordninger og en evt. sanering.
Det er vigtigt, at DV fortsat svarer på alle henvendelser om høringssvar.

6.

Ressourcepersoner.
a.
Webmasteren
App Veteranportalen
Arbejdet i projektgruppen forløber planmæssigt.
App Danmarks Veteraners hjemmeside
Sat i bero indtil videre.
Hosting af bl.a. hjemmesider og mailkonti
Flytning til ny (egen) server af hjemmeside og mailkonti er begyndt i uge 13. I første
omgang indsætter vi kopi på ny server, hvorefter vi på et tidspunkt flytter resten. I vil
blive informeret, før vi gennemfører den egentlige flytning.
De, som får videresendt mails til egen mailadresse, mærker ikke meget til det. Højst,
at jeres mails kortvarigt ikke videresendes, mens jeg arbejder med ny struktur.
De, som har indstillet deres mailprogram til at modtage deres x@danmarksveteraner.dk mail, skal ind og foretage ændringer i opsætning af mailkonto i deres mailprogram. I vil høre nærmere med oplysninger, der skal anføres. Mails m.v. flyttes fra nuværende server over til ny server, så I skal ikke selv til at overføre disse mails.
Ændring af hjemmesider
Mange af de informationer, der ligger på henholdsvis Veteranstøttens og Danmarks
Veteraners hjemmeside, er de samme. Det vil være formålstjenligt at have en fælles
forside, hvorpå alle nyheder, alle arrangementer, genveje til andre organisationer,
blade m.v. ligger, og hvorfra man så kan fortsætte til Veteranstøttens og Danmarks
Veteraners hjemmesider.
SharePoint
DV har fået sponsoreret Office-pakker af Microsoft. Det betyder, at vi nu har 10 stk.
Microsoft Office Business Premium, 25 stk. Microsoft Nonprofitportal, og 10.000 stk.
Microsoft Power Automate Free. De 10 stk. er komplette Office-pakker, de 25. giver
adgang til Microsoft SharePoint portalen og Microsofts Office programmer online. De
10.000 stk. giver adgang til Microsofts Office programmer online. Fordelingen af disse
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abonnementer besluttes i Forretningsudvalget. I skal være opmærksomme på, at hvis
I siger ja til en Office-pakke, så bortfalder den, når I forlader DV.
Sponsoratet giver os, som nævnt, også en SharePoint-portal. Her kan alle dokumenter
m.v. lægges, således at jeres efterfølgere kan genbruge noget af det, I allerede har lavet. Bemærkninger hertil imødeses gerne.
b.
Per Amnitzbøl Rasmussen
Har arbejdet med medaljebidrag til paraden på NATO-dagen.
FN-Museet åbner for dette års sæson den 21. april.
c.
Gert Andersen
Har lagt annonce for § 8-donation til DV ud på LinkedIn. Max fradragsberettiget beløb
pr. person/virksomhed i 2021 er 17.000, - kr.
7.

Eventuelt.
Næste videomøde i DV HB er 16. april 2021, kl. 10.00 – 11.30.
Næste videomøde i VS Formandsgruppe er 6. maj 2021, kl. 16.00 – 18.00.

Niels Hartvig Andersen
Landsformand

Jens Winther Andersen
Landsnæstformand

Jens Morten Jørgensen
Referent/Landssekretær
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