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Referat af videomøde i Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse 27. august 2021
1.

Formandens orientering

a.

Formand blev med kort varsel indkaldt til et 15. min. møde med Forsvarsministeren
den 20. august 2021. Det var et godt møde med mulighed for at fremlægge synspunk
ter. Formandens talepunkter til ministeren er fordelt til Hovedbestyrelsen (HB). Ministe
ren udtrykte glæde over det gode samarbejde med Danmarks Veteraner (DV) og foreningens positive holdninger.
Board of the Nordic Veterans Federation holder møde i København den 4. september
2021 og deltager 5. september i Flagdagsparaden i Kastellet.
Danish Crown i Horsens har henvendt sig om initiativ til at få veteraner i arbejde. Formanden aflægger besøg ved virksomheden 3. september 2021.
Den Sydkoreanske Ambassade har udtrykt ønske om et fremtidigt årligt arrangement i
København til minde om hospitalsskibet Jutlandias indsats under Korea-krigen. Formanden skal møde den akkrediterede militærattache den 7. september i Kastellet for
at drøfte emnet.
Danske Soldaterforeningers Landsråd holder landsrådsmøde den 18. september 2021
i Slagelse. DV deltager.
Anne C.C. Bill repræsenterer DV ved KFUM Soldatermissionens 50-års jubilæum den
25. september 2021. Landsfane Vest og Lokalforening Trekantområdets fane deltager
under gudstjenesten.
1. oktober 2021 er 10-årsdagen for oprettelse af Forsvarets Veterancenter. Det bliver
gennemført som et internt jubilæum, så DV og VS deltager ikke. Jubilæet markeres på
Forsvarets Veteranforum primo december.
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Aktionspunkter fra Repræsentantskabsmødet
DV vedtægter er rettet i forhold til de vedtagne ændringer og lagt op på hjemmesiden.
Gert Andersen påtager sig at rette den engelske udgave på hjemmesiden. Formanden
tilsvarende for den tyske udgave.
På spørgsmål om enkelte posteringer i regnskabet gav kassereren tilsagn om at se på
kontoplanen. Det er sket, og en tydeliggørelse af posteringerne har fundet sted.
Fordeling af 75-års FN-medaljen til de midtjyske parader i 2020, der blev aflyst pga.
COVID-19 restriktioner, iværksættes ved medaljeudvalgets foranstaltning. De 100 jubilæumsmedaljer tilsendes formanden for Lokalforening Nordvest til videre foranstalt
ning.
HB har taget ad notam, at henvendelse til firmaer og leverandører om donationer til DV
skal ske uden at stille betingelser eller på nogen måde at virke aggressivt.
HB skal tydeliggøre definitionen på en lokalforening. Et ønske fra lokalforening Næstved & Omegn.
Endvidere vil HB se på grænseflader mellem lokalforeninger, hvor der er tvivl om dækning af kommuner.

d.

Veteranstævne 2021.
Gardehusarregimentet har udstedt paradebefaling. Carl Åkerlund er POC.
90 deltagere tilmeldt.
Medaljeudvalget afgiver svar til formanden om evt. uddeling af foreningens fortjenstmedalje.
HB forventes at deltage i paraden og i øvrigt hjælpe til, hvor nødvendigt.
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Formandsmøde 2021
Indkaldelse og foreløbig dagsorden sendt ud. Tilmeldingsfrist 3. september 2021.
Mødet starter kl. 14.30. HB forventes at deltage.
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Næstformanden
Et kort resume af møde i Veteranstøttens (VS) Formandsgruppe den 26. august 2021
blev givet. Referat er fordelt til HB og lokalforeningerne. God tilslutning blandt de
fremmødte til det ny, fælles forretningsudvalg, fælles hjemmeside og facebook-side.
Møde med fundraiser afholdt 26. august 2021 mhp. at afdække muligheder for finan
siering af større, fremtidige projekter. HB og lokalforeningerne opfordres til senest me
dio september 2021 at komme med forslag til næstformanden.
Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
Anne C.C. Bill
God kontakt med Hærkommandoen vedrørende arbejdet omkring kvinders vilkår i Forsvaret.
Positiv tilbagemelding fra Engage-koncert i Skive.
Birger K. Hansen
Ser gerne, at HB udarbejder et længere rækkende planlægningsgrundlag for forberedelse og gennemførelse af DV parader på henholdsvis NATO-dagen (4. april),
Peacekeepers Day (29. maj), FN-dagen (24. oktober) og DV mindedag (22. december). Gerne straks-fokus på FN-dagen 24. oktober i år.
Hensigtsmæssigt, at HB nedsætter et paradeudvalg.
Ressourcepersoner
Webmasteren
Orienterede om udvikling af app til veteranportalen. Den er ikke klar til brug før ved
årsskiftet 2021/22.
Der ses gerne en aktivitetsoversigt for 2022. Næstformanden vil se på det til næste
møde.
Forberedelser til fælles hjemmeside kan begynde medio september i år. Brugerne skal
også høres.
APP’en er sendt til afprøvning hos særligt udvalgte med interesse for sagen.
Gert Andersen orienterede om status vedrørende Drug Star og donation af §8a midler.
Der er p.t. indkommet 50 stk. §8a-donationer, og vi skal op på over 100. Annoncering i
medlemsbladet og på Facebook/LinkedIn.
Eventuelt
Næste møde er den 10. september 2021 på Gardehusarkasernen i Slagelse. Mødetid
er kl. 12.00 i UV17.
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