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Referat af Hovedbestyrelsesmøde 3-2021 i Danmarks Veteraner,
den 10. september 2021.
Afbud fra Webmaster, J. Henrik Tiede.
1. Indledning ved Formanden.
Formanden bød velkommen og udtalte sin tak for det gode arbejde, som Hovedbestyrelsen
(HB) og ressourcepersoner udfører. Alle tager godt fat om de stillede opgaver.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
Underskrift af diverse referater, som nu er udlagt på DV- og VS-hjemmesider.
3. Formandens emner til orientering
a. Formanden deltager i mange aktiviteter, men kan ikke dække alle de steder, hvor man
gerne ser HB repræsenteret. Vi er sårbare overfor den stigende interesse, Danmarks Veteraner (DV) får vist, fordi HB ikke kan nå at efterkomme alle invitationer og dermed kvittere for den øgede opmærksomhed og anerkendelse. Enkelte HB-medlemmer og ressourcepersoner har måttet melde fra, hvilket skal minde os om at passe godt på hinanden bl.a.
ved at tale sammen og hjælpe hinanden, når behov.
b. Formanden og øvrige fra HB har deltaget i generalforsamling ved enkelte lokalforeninger,
og det har hver gang været en god oplevelse.
c. DV har i et par tilfælde sponseret aktiviteter ved organisationer, der bruger aflønnede
hjælpere og i øvrigt bliver støttet af offentlige midler. I de to tilfælde gav det ikke DV nogen
kredit, og derfor skal vi fremadrettet være mere kritisk med at støtte sådanne aktiviteter.
d. DV er bredt anerkendt i både det officielle militære som det civile samfund. Vi modtaget et
stigende antal donationer, ministre og politikere deltager i vore aktiviteter, vi bliver inviteret
på virksomhedsbesøg, og i Kastellet er DV storkunde med 5 ud af 8 årlige udendørsarrangementer.
e. Forsvarets Veterancenter (VETC) har indbudt bl.a. DV til at deltage i et opstartsmøde den
27. oktober 2021 angående et børneforum. Vi skal deltage med en repræsentant.
f. Veteranstøtten (VS) er kommet godt i gang med aktiviteter efter genåbning af samfundet.
Flere arrangementer for veteraner og børnefamilier og friluftture for de mindre grupper. VS
Formandsgruppe har genoptaget sine kvartalsvise møder.
g. Formanden pegede på en problemstilling vedrørende kommunikation. Mange veteraner
henvender sig til DV og/eller VS gennem Facebook/Messenger, men meget få i HB læser
denne platform. Hvorledes skal HB opretholde et svarberedskab?
h. DV-skjold er tildelt DANCON-træf ved Per Amnitzbøl Rasmussen.
4. Næstformanden
a. Næstformanden efterlyste forslag til større projekter, der kan finansieres via tilskud fra
fonde. En generel drøftelse fandt sted, hvorunder følgende forslag kom frem: Drift af fartøjet Lunden (afhængig af Forsvarets beslutning), historisk skrift om danske veteraner fra
1948 og fremad og finansieringen af medlemsbladet Danmarks Veteraner efter medio
2021. Et forslag fra Jagtforeningen blev ikke p.t. fundet egnet til igangsættelse i rammen af
landsforeningen.
b. Næstformanden rejste spørgsmålet om en justeret PR strategi for at bl.a. derigennem at
kunne tiltrække den yngre del af veterangruppen. Der udspandt sig en drøftelse af emnet,
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hvor bl.a. Facebook, dagblade og lokaltv blev nævnt som mulige brugbare platforme til optimering af ”Branding”. Emnet tages op igen på næste møde i HB.
c. Rapporteringsskemaet, fælles for DV og VS, finjusteres og lægges herefter op på hjemmesiderne. Skemaet der standardiserer rapportering af en given aktivitet SKAL benyttes fremadrettet af såvel DV som VS.
d. Flagdagen forløb godt rundt om i landet, men alligevel bør HB se på muligheder for en tidligere koordination af foreningens deltagelse i det statslige og i de kommunale angementer. Dette er særligt påkrævet i situationer for DV og VS ønsker at koordinere tilstedeværelsen med bl.a. FSV og derved opnå en højere grad a synlighed og branding af veteransagen. Drøftelse af emnet, men ingen klare konklusioner. Næstformanden vil i de kommende måneder lever et indspark.
e. Landsdækkende deltagelse i DV-arrangementer i Kastellet blev drøftet. Skal der tilbydes
bustransport, f.eks. til en af de årligt tilbagevenden parader? HB nåede ikke til en konklusion på emnet, men det er vigtigt at der er den ønskede repræsentation i udvalgte arrangementer.
f. HB enige om at planlægge og gennemføre de fysiske HB-møder rundt om i landet med
mulighed for udbygge kommunikationen med lokalforeningerne og sætte fokus på lokale
udfordringer og initiativer. .
5. Veterantræf 2021
Carl Åkerlund orienterede om program for Veterantræf 2021 den 11. september samt fordeling
af opgaver blandt HB. Der var tilmeldt 77 veteraner.
6. Formandsmødet 2021
Sekretæren præsenterede dagsorden samt deltagerliste. Der var tilmeldt 19 lokalforeninger.
7. Ny struktur i Danmarks Veteraner
Som følge af Styregruppen for Veteranstøttens ophør per 31. maj 2021 og Repræsentantskabets godkendelse af nyt forretningsudvalg for DV er der sket en justering af foreningsstrukturen. Et strukturdiagram blev præsenteret, og HB havde ingen bemærkninger. Se bilag 1.
HB enige i beslutningen om, at alle aktive i Veteranstøtten fremover skal være medlemmer af
DV ikke mindst af forsikringsmæssige hensyn. Beslutningen er gældende fra 1. januar 2022
og bliver meldt ud til de aktive i VS hurtigst muligt.
8. Forretningsorden for nyt forretningsudvalg
HB godkendte forretningsorden for det ny forretningsudvalg. En bemærkning om ikke at anvende funktionsbetegnelserne ”Landsformand”, Landsnæstformand” og ”Landssekretær” blev
taget til efterretning. Dokumentet indgår i Blivende Bestemmelser (BB).
9. Forretningsorden for Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse
HB godkendte tilrettet forretningsorden for Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse. Dokumentet indgår i BB.
10. Forbrug i forhold til budget, år til dato 2021.
Regnskabsføreren præsenterede opgørelse over forbrug til dato i forhold til budget 2021. Der
er overskud på de fleste posteringer. Indtægter fra medlemskontingent er lavere end budgetteret pga. manglende indbetalinger fra 48 restanter. Lokalforeningerne bedes om at være behjælpelige med at få restanterne til at betale.
Formanden bemærkede til et evt. overskud, at det er vanskeligt for HB at fordele et sådant
blandt lokalforeningerne, når deres faktiske økonomiske situation ikke kendes af HB. Der ses
et behov for fremadrettet at modtage respektive lokalforeningers godkendte årsregnskab.
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HB godkendte, at lokalforeningerne til sekretæren kan sende forslag om økonomisk støtte til
ekstraordinære arrangementer i 2021. Ud fra en vurdering af det forventede overskud vil der
kunne gives et vist tilskud til nogle af forslagene. Sekretæren vil skrive til lokalforeningerne.
11. Budget 2022.
Budget 2022 blev gennemgået og det blev besluttet ikke at justere i dette på nuværende tidspunkt.
12. Status ind- og udbetalinger
Kassereren informerede om status i arbejdet med ind- og udbetalinger. Det forløber uden problemer.
Vedrørende afregning med VETC af tilskud til arrangementer i lokalforeningen kan kassereren
kun hjælpe de, som har modtaget penge gennem DV. De, som har søgt direkte ved VETC,
skal selv klare afregningen.
13. Medlemsbladet
Redaktøren udtrykte sin store tilfredshed med den gode opbakning fra lokalforeningerne og
Veteranstøttens udvalg.
14. Medaljeudvalget
a.
Per Amnitzbøl Rasmussen orienterede om aftalen med FN-museet om køb og salg af
medaljer. Samtidig modtog HB en præsentation af de gældende medaljer og årstegn.
b.
H. M. Dronningen har 27. august 2021 godkendt et nyt navn til den nordiske medalje, så
den fremover benævnes ”The Nordic Veterans Medal of Honour”, forkortet N.V.M. 1-3. Bæretilladelsen er bibeholdt. Medaljen leveres fremover med krydsbånd. Allerede tildelte medaljer
byttes ikke til den ny.
c.
Medaljer, der pga. samfundets nedlukning ikke har kunnet uddeles i 2020 - 21, uddeles
bl. a. den 24. oktober 2021 på FN-dagen.
15. PR og Info
Lokalforening Midtjylland har rettet henvendelse med et generelt ønske om viden om og støtte
til at kontakte pressen, og gøre den interesseret i lokalforeningernes aktiviteter.
Per Amnitzbøl Rasmussen er villig til at holde et seminar for lokalforeninger, samlet i regionale
grupper, omkring håndtering af pressen. Veterancafeer, veteranhjem m.fl. kan inviteres med.
16. Paradeudvalg
HB godkendte, at forretningsudvalget arbejder videre med at nedsætte et Paradeudvalg. Forslag til sammensætning og kommissorium præsenteres på næste HB-møde. Udvalget skal
bl.a. arbejde tæt sammen med Medaljeudvalget.
17. Øvrige ressourcepersoner
a. Kartoteksføreren
Mads Tonsgaard orienterede om aktuelt medlemstal, der d.d. er 3.247.
Nogle restanter betaler efter at være kontaktet per telefon, men stadig behov for hjælp fra
lokalforeningerne.
b. Gert Andersen
Pr. d.d. har 50 personer indbetalt donation til § 8a. Vi skal op over 100 indbetalinger. Annoncering på Facebook fortsætter.
Tilsvarende gøres fortsat reklame for brug af DrugStars app til donation ved brug af godkendte kostpræperater og medicin. Til dato har DV modtaget kr. ca. 31.000,-, som dog
ikke alle endnu er udbetalt.
God respons på DV tilstedeværelse på LinkedIn. 328 følgere pr. dato.
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18. Aktivitetsoversigt 2022
DV aktivitetsoversigt for 2022 udarbejdes af næstformanden og præsenteres på hjemmesiden.
HB og lokalforeninger opfordres i den forbindelse til konsekvent at lægge alle aktiviteter op på
Veteranportalen for bl.a. at skabe synlighed for DV aktiviteter.
19. World Veterans Federation og nordisk samarbejde.
a. Formanden orienterede om de vanskeligheder, World Veterans Federation for øjeblikket
befinder sig i. Af de 152 medlemslande har kun ca. 20 % betalt kontingent de seneste år.
Sammenlagt er der en restance på ca. 600.000 Euro. De to danske nøglepersoner i ledelsen (Inge Nedergård og Bjarne Hesselberg), der begge arbejder gratis, fortsætter indtil
videre. Det samme gør Birger K. Hansen, der stiller op til genvalg i 2022, som leder af den
europæiske gruppe i World Veterans Federation. Dette kandidatur støttes af de øvrige
nordiske lande, som endda er villige til at dele evt. udgifter forbundet med valget.
b. Formanden orienterede om møde i Board of the Nordic Veterans Federation den 4. september i Kastellet mellem de nordiske formænd.
20. Eventuelt
a. Formanden orienterede om udvalget Telefonlinjen i Veteranstøtten, der fra udgangen af
2022 skal søges finansieret på anden måde end ved puljemidler fra VETC. Årsagen er
bl.a. Forsvarsministerens handleplan for veteranområdet, hvori der nævnes, at emneområder ikke skal dækkes gennem flere og sammenfaldende indsatser.
b. DV har indgået aftale med Hjemmeværnskommandoen om fælles brug af Bygning 39 på
Vordingborg Kaserne.
c. Næste HB-møde:
28. - 29. oktober 2021, på Skive Kaserne. Mødet koordineres med lokalforening ThyMors-Salling.
19. november 2021, videomøde.
9. – 10. december 2021, tentativt i Københavnsområdet (Kastellet).
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