Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 2-2021 i Danmarks Veteraner,
den 11.juni 2021.
Afbud fra C. Aakerlund og J.H. Tiede.
1. Indledning ved Formanden.
Formanden bød velkommen og udtrykte sin glæde over, at Hovedbestyrelsen (HB) og ressourcepersoner igen kunne mødes fysisk.
Formanden fandt, at det generelt går godt i både lokalforeningerne (LKF) og Veteranstøtten
(VS) trods de mange restriktioner i forsamling og aktiviteter.
Formanden annoncerede et besøg under mødet af formanden for LKF Fyn, Jørgen Emdal
Larsen, mhp. en orientering af HB om LKF virke.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt. HB godkendte, at enkelte pkt. kunne udsættes, hvis behov.
3. Formandens emner til orientering
a. Formanden læste H.K.H Prins Joachims tak for den modtagne fødselsdagshilsen op.
b. Danmarks Veteraner (DV) er ikke direkte involveret i Engage koncerten i København, men
kan støtte ved f.eks. at udlodde billetter. HB enige i at iværksætte et sådant tiltag. Kan
gentages ved Engage-koncerten i Skive.
c. Danske Soldaterforeningers Landsråd holder Formandsmøde 6. august i Slagelse og Årsmøde 18. september i Århus.
d. DV afholder et antal parader og stævner som del af anerkendelse af veteraner. Der ses
behov for forankring af planlægning og udførelse af disse aktiviteter i et paradeudvalg under HB. HB enige om at nedsætte et permanent paradeudvalg. Deltagere udpeges efter
repræsentantskabsmødet.
I fortsættelse af dette vil HB bede Webmasteren om at se på brug af Microsoft Project
som værktøj for aktivitetsplanlægning.
Næstformanden fandt, at der i højere grad bør være deltagelse af LKF fra Fyn-Jylland i
parader afholdt i København. Spørgsmål, om der er råd til f.eks. gratis transport undersøges.
e. DV medaljer har hidtil været uddelt gratis til berettigede personer ved deltagelse i Peacekeepers Day eller Veteranstævnet. I 2021 kan det udvides med FN-dagen, 24. oktober.
Medaljeudvalget fremlagde et forslag til fremtidig policy, som HB er enige i at følge fremtidigt. Indholdet vil blive optaget i DV Blivende Bestemmelser (BB) og meddelt LKF og øvrige.
f. Danmarkssamfundet uddeler Dannebrogsfane til Veteranstøtten den 15. juni 2021 i Holstebro. Fra VS deltager Formanden, Kassereren, Sekretæren og Steen Møller Petersen.
Sidstnævnte slår 3. søm i for VS.
LKF Færøerne og LKF Grønlands veteraner har for egne midler bestilt egen national fane.
g. LKF Jagtforeningen har på en ekstraordinær generalforsamling og på en efterfølgende ordinær generalforsamling valgt ny bestyrelse. Fremgang i medlemstallet.
h. Et initiativ v. Gert Remme har fremsendt forslag om at etablere en LKF i Silkeborg. Efter
en indledende dialog med forslagsstillerne blev udkast til vedtægter fordelt til HB. HB udtrykte sin principielle enighed i at fremlægge forslaget for Repræsentantskabet. Forinden
iværksættes en høring af tilgrænsende LKF.
i. Formanden finder det ønskeligt, at LKF i højere grad søger dialog med de kommuner, som
de respektive dækker. For at fremme dette, er der gennem Webmasteren iværksat en
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identifikation af LKF dækningsområde i forhold til kommunegrænser. LKF vil blive orienteret.
4. Veteranstøtten
a. Veterancentret (VETC) meddelte på Styregruppemødet den 26. maj 2021, at Chefen for
VETC udtræder af VS Styregruppe pr. 1. juni 2021. Fremtidigt vil der være periodiske økonomi- og koordinationsmøder mellem VS og VETC. Det vil de facto sige, at VS Styregruppe ophører fra 1. juni 2021. I fremtidige retningslinjer vil Styregruppen være skrevet
ud.
b. VS Aktivitetsudvalg og Socialudvalg er pr. 1. juni 2021 slået sammen til et udvalg med
Helle Soltau som formand og Ole Stokholm som næstformand.
5. Næstformandens punkter
a. HB enige i at implementere det tidligere drøftede udkast til rapporterings- og evalueringsskema som gældende for alle aktiviteter i DV, der modtager økonomisk støtte fra VETC
puljemidler. En vejledning i brug af skemaet vil blive lagt på DV hjemmeside. Næstformanden forestår samling og årlig rapportering til VETC.
b. HB modtog en præsentation af og forslag om foreningsmedlemskab af foreningen ”Danes
Worldwide”. Medlemskabet vil dels give nogle fordele til medlemmer af DV og dels virke
som motivation for yngre veteraner om at melde sig ind i DV. Et foreningsmedlemskab koster 3.300,- kr. om året.
Efter en bred drøftelse blev HB enige om at støtte forslaget og lægge det op til godkendelse på repræsentantskabsmødet.
c. Forslag om at lade vedtægternes § 6, stk. 13. udgå vedrørende repræsentantskabets
godkendelse af medlemskab af foreninger blev efter en drøftelse i HB godkendt til fremlæggelse som forslag under repræsentantskabsmødet.
d. Næstformanden vil kontakte VETC angående disponering i 2021 af ikke forbrugte midler
mhp. igangsættelse af ny aktiviteter ved LKF i resterende del af 2021.
e. Næstformanden har i august 2021 et møde med en fundraiser mhp. at afdække muligheder for støtte til DV. Der skal identificeres større projekter til formålet.
6. Repræsentantskabsmøde 26. juni 2021
Sekretæren (SEKR) gennemgik forberedelser og tidsplan.
- Endelig indkaldelse med bilag.
- Regnskab og budget.
- Forberedende møde i HB den 25. juni 2021.
- Ramme for afholdelse.
Der er til dato tilmeldt 72 deltagere, heraf to æresmedlemmer.
7. Danmarks Veteraners Gaveregulativ
HB godkendte et forslag til DV gaveregulativ og deltagelse ved begravelser. Regulativet vil
indgå som del af DV BB.
8. Forbrug i forhold til budget 2021
Regnskabet for 2021 til dato i forhold til budgettet giver ikke anledning til bemærkninger.
Indtil videre skal DV og VS ikke betale negativ rente af indestående på bankkonti.
På DV konti er der d.d.:
Driftskonto: 721.407,48 Kr.
Reservekonto: 300.000,00 Kr.
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9. Status donationer og arv.
§ 8a donationer.
Donationer til § 8a går trægt. LKF opfordres til gennem deres CVR-nr. at donere 205,- kr. Vi
skal inden 31. december 2021 nå 110 brugbare indbetalinger.
På DV donationskonti er der d.d.:
§ 8LL konto: 70.981,87 Kr.
Donation frie midler: 203.516,74 Kr.
HB er opmærksom på at disponere de modtagne donationer, så snart møderestriktionerne
lempes.
10. Webmasteren
Udgår.
11. Medlemsbladet
LKF er flittige bidragydere og gode til at overholde tidsfristerne.
12. Medaljeudvalget
Per Amnitzbøl Rasmussen præsenterede et oplæg til ny policy for bl.a. gratis tildeling af DV
medaljer i f.m. deltagelse i parader m.v. HB principgodkendte oplægget, der i færdig form bliver en del af DV BB.
13. PR og Info
a. Pavilloner
En lettere udgave er på vej. Information kan hentes ved henvendelse til Per Amnitzbøl
Rasmussen.
b. Infofoldere
Informationsmaterialet vil i nær fremtid blive gennemgået for evt. behov for opdatering.
c. Fold-op standere:
LKF kan gratis få fold-op standere med hhv. DV og VS-logo. Information kan hentes ved
henvendelse til Per Amnitzbøl Rasmussen.
14. Aktivitetsoversigt
DV aktivitetsoversigt 2021 ajourføres af næstformanden.
15. Kartoteksføreren
Mads Tonsgaard orienterede om en henvendelse vedrørende medlemskab af to eller flere lokalforeninger på samme tid. I princippet skal der betales fuldt medlemskab for hvert medlemskab, men der kunne tænkes en ny model, hvor medlemskab af 2. LKF sker til et reduceret
kontingent. Forslaget kan drøftes på Formandsmødet den 11. september 2021.
16. Næste møde i Hovedbestyrelsen
20. august 2021, kl. 10.00 – 12.00, som videomøde.

Jens Morten Jørgensen
Referent

Niels Hartvig Andersen
Formand

Jens Winther Andersen
Næstformand
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