Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Referat af videomøde i Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse 16. april 2021

Mødet blev indledt med en fælles lykønskning i anledning af H.M. Dronning Margrethes fødselsdag.
1.

2.

Formanden.
a. Samarbejdet med Udenrigsministeriet vedrørende FN-medalje til Irak-vagterne forløber godt.
Ministeriet sender snart brev med ansøgningsskema til veteranerne. Sekretæren er udpeget
til at kunne besvare spørgsmål vedrørende udfyldelse og returnering af skema. Med lidt held
vil uddeling af medaljerne kunne ske på FN-dagen, 24. oktober 2021, men ellers til foråret
2022.
b. NATO-dagen, 4. april, blev markeret på Kastellet og ved flere lokalforeninger bl.a. i Viborg,
Randers og Oksbøl. I Kastellet holdt Hærprovsten en beskrivende tale, der inkluderede alle
elementer i Forsvaret og dagens særkende, Påskesøndag.
c. To virtuelle møder om Flagdagen. Et, hvor kommunernes opgave og ansvar blev præsenteret, og et, hvor FKO orienterede om ansvar og opgaver i f.m. det officielle Flagdagsarrangement i København. Danmarks Veteraner (DV) er her den eneste frivillige organisation nævnt
med opgaver, som bl.a. er at stille med et kommando på 30 veteraner samt at formere en
faneborg.
d. Lokalforening DV Jagtforeningen har tilgang af nye medlemmer.
e. Projektgruppe Cypern-jubilæum 2024 har modtaget henvendelse fra Lars Kongsted om samarbejde. Muligheden er blevet undersøgt, og der er takket nej.
f. Chefen for Veterancentret, oberst Søren Andersen, er udstationeret i international tjeneste
indtil november 202. I den periode fungerer kommandørkaptajn Jannik T. Andersen som
chef.
g. Lokalforening Næstved & Omegn har efter dialog med Næstved Kommune fået lovning på et
årligt lokaletilskud på kr. 10.000, -. Ydermere har kommunen indvilliget i at oprette et Veteranråd med deltagelse af bl.a. repræsentanter for Veteranstøtten (VS).
h. Arbejde pågår med at forberede indstilling til H.M. Dronningen om ændret tekst på The Nordic Blue Berets Medal of Honour. Per Amnitzbøl og Birger K. Hansen støtter opgaven.
i. Der forberedes en skrivelse til Statsministeren om registrering af veteraner i andre ministerier end Forsvarsministeriet p.b.a. definitionen ”Veteran”. Birger K. Hansen assisterer.
Næstformanden.
a. DV har 15. april d.å. fremsendt skrivelse til Forsvarskommandoen med anmodning om udlån
af fartøjet ”Lunden”.
b. Endeligt udkast til rapporteringsskema er færdigt i uge 16/21 og sendes i høring ved Hovedbestyrelsen (HB).
c. HB aktivitetsoversigt (AKOS) 2021 opdateres og fordeles. Næste fysiske møde i Hovedbestyrelsen (HB) er 11. juni på Fyn. Dernæst et videomøde den 20. august og et fysisk møde
den 10. september.

3.

Regnskabsføreren.
Ingen bemærkninger til regnskabet. Påmindelse om at foretage afregning umiddelbart efter aktiviteten, og husk at medsende originale kasseboner, regninger m.v.

4.

Kassereren.
a. Alle regninger betalt til dato og sendt til bogføring.
b. Administration, bogføring m.v. af VS mindre forbrug (ca. 840.000, - kr.) i 2020, overført
til 2021, sker i rammen af VS. Beløbet administreres fra VS konto og registreres i VS
regnskab.

c.

d.

§8 donationer: Indbetalt via Mobile Pay: 7 brugbare, 1 ikke brugbare. Indbetalt via
bankoverførsel: 10 brugbare, 1 mangler CPR-nr. En fejl fra 2020 er blevet rettet til gi
verens tilfredshed.
Vedrørende lokalforeningernes ansøgning om midler er status:
Udbetalinger til lokalforeninger. Viborg og omegn, Færøerne og Nordvestsjælland har
kvitteret til VETC og DV. Deres ansøgte midler er anvist til oplyste konto.
Lolland Falster og Møn har trukket deres ansøgning til Mindestund tilbage for
2021.
Øvrige lokalforeninger, der har ansøgt af mindre forbruget, har vi ikke hørt fra:
Kronjylland, Lolland Falster og Møn, Midtjylland, Nordsjælland, Sydvestjylland.

5.

Sekretæren
a. Beslutning om tidspunkt for afholdelse af udsat Repræsentantskabsmøde
HB blev enige om at afholde Repræsentantskabsmøde lørdag den 26. juni 2021 som et endagsmøde på Vissenbjerg Storkro, Fyn.
b. Forberedelse af dagsorden til Repræsentantskabsmødet:
Tidsplan
10. maj: Seneste frist for aflevering af forslag fra lokalforeningerne.
26. maj: Foreløbig dagsorden udsendes.
30. maj: Frist for tilmelding til mødet.
10. juni: Endelig dagsorden udsendes.
c. HB forslag til justering af vedtægterne blev drøftet.
En i 2020 nedsat ad hoc gruppe ønsker at gennemgå forslagene. Sendes i høring ved HB.
Drøftes igen på videomøde den 7. maj 2021.

6.

Øvrige HB-medlemmer.
a. Carl Åkerlund
Veterangrave
- Forbindelse til Ole Køppen (OK) etableret. OK overtager opsyn med veterangrave,
men Danmarks Veteraners lokalforeninger har samme opgaver den 5. september,
som nu.
- Af 34 grave uden tilgængelige data er fundet 16, der er fordelt til lokalforeningerne. Der
udestår endnu 18 at blive identificeret.
- Per Amnitzbøl er blevet bedt om at tjekke de 18 navne i "De Blå Bøger" for mulig identifikation.
- Præmieskydning
- Præmieskydning er for 2020 aflyst p.g.a. manglende deltagere. Præmieskydning i ram
men af VS for 2021 starter op til oktober 2021 med præmieudlevering til repræsentant
skabsmødet 2022.
- Veterantræf
- Starter 10. september 2021, kl. 18.00, med fremmøde og kammeratligt samvær.
- 11. september Veterandag og-jubilæum med parade, frokost og formandsmøde.
- Der er koordinationsmøde den 29. april med deltagende aktører.
- HB mødes den 10. september e.n.a.
b.
A.C.C. Bill
Dialog med lokalforening Kvindelige Veteraner om workshops i danske byer vedrørende kvinders vilkår i Forsvaret. Gerne i samarbejde med Forsvaret.
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7.

Ressourcepersoner.
a.
Webmasteren
Status Veteranportalen
Arbejdet går fremad planmæssigt. Designet er næsten færdigt, mangler at udarbejde
formular til opslag af Event og farvevalg m.v. Programmører går i gang på mandag.
Vi skal til at samle et hold af testpersoner, op til 20. Her skal vi have et bredt klientel,
således at alle aldersgrupper er repræsenteret.
Hosting af bl.a. hjemmesider og mailkonti
Der arbejdes fortsat på at få flyttet vore hjemmesider og mailkonti. Det har vist sig at
være lidt mere omfangsrigt end først vurderet fra hosting firmaets side. Ellers god dialog med firmaet.
Køb af IT-udstyr til lokalforeninger
Forventer at kunne afhente materiellet i næste uge (16) og håber at kunne distribuere
i uge 17. Derefter møder med lokalforeninger, for at få fastlagt AOR for de enkelte lokalforeninger samt formandsmøder.
Ændring af hjemmesider
Ganske få tilbagemeldinger, og har i princippet sat det på standby, indtil vi har fået
flyttet til ny hosting.
SharePoint
De, som bruger skabeloner m.v. fra vores hjemmeside, skal huske at følge de instruktioner, der er i f.m. brugen. Fx skal vores brevskabelon downloades til din egen PC,
før du begynder at skrive. Altså ikke noget med at skrive direkte i skabelonen på
hjemmesiden og så efterfølgende slette indholdet.
Skabeloner på hjemmesiden vises ikke med brevhoved og brevfod. Når de printes
ud, så kommer begge ting med på dokumentet.
b. Erik Petersen
DV har per dato i alt samlet ca. 300.000 stjerner ved DrugStars. Et flot resultat.
c. Kartoteksføreren
Der er fortsat tilgang af ny medlemmer. Til dato har 3.008 medlemmer betalt deres kontingent for 2021.
d. Gert Andersen
DV har 220 følgere på LinkedIn. En velkomst til
slag fra Forsvaret ind på siden.

8.

følgere er lagt ind. Bl.a. lægges stillingsop-

Eventuelt.
Næste videomøde i DV HB er 7. maj 2021, kl. 09.00 – 10.30.

Niels Hartvig Andersen
Landsformand

Jens Winther Andersen
Landsnæstformand

Jens Morten Jørgensen
Referent/Landssekretær
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