Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4-2021 i Danmarks Veteraner,
den 28. – 29. oktober 2021, på Skive Kaserne.
Afbud fra Jens M. Martinussen, Christian Ring, Anne C.C. Bill, Birger K. Hansen
og Gert Andersen.
1. Indledning ved Formanden.
Formanden bød velkommen og udtalte sin tak for det gode arbejde, som Hovedbestyrelsen
(HB) og ressourcepersoner udfører. Vi er i stand til at reagere med kort varsel i en periode
med mange opgaver, men også være opmærksomme på ikke at tage flere opgaver på os, end
vi kan overkomme. Der kan være opgaveløsninger, som fremadrettet vil være nødvendige at
købe sig til.
Selv om vi er gode til at løse opgaver, kan det blive bedre. Særligt skal vi sikre, at en udpeget
ansvarlig følger en given opgave fra start til slut. Vi får megen positiv opmærksomhed, og det
kræver også, at vi kvitterer for disse skulderklap ved at levere varen.
Fra tid til anden sker der udskiftninger i såvel hovedbestyrelsen (HB) som i lokalforeningernes
(LKF) bestyrelser. Det værste scenarie er, hvis en formand eller bestyrelsesmedlem melder
fra umiddelbart før generalforsamlingen. Den bedste situation er, at et bestyrelsesmedlem i
god tid melder ud om sin fratræden. Det giver tid og ro til at finde egnede afløsere. Derfor vil
jeg også i god tid varsle om at ville træde af som formand ved repræsentantskabsmødet i april
2023.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
Dagsorden blev suspenderet 28. oktober, kl. 16.00 – 21.00 på grund af et aftalt orienteringsmøde med personel ved Ingeniørregimentet og et orienteringsmøde med bestyrelsen for LKF
Thy-Mors-Salling.
3. Formandens emner til orientering
a. Møde i Forretningsudvalget 19. – 20. oktober 2021.
Der blev givet en kort gennemgang af det i forvejen fordelte referat af mødet i forretningsudvalget (FU). Flg. særlige emner skal fremhæves:
i.
HB tilsluttede sig forslaget om fremadrettet at udgive en Årsrapport med status for
såvel Danmarks Veteraner (DV) som Veteranstøtten (VS), altså et to-i-en skrift.
ii.
HB tilsluttede sig et forslag om fremover at udsende nyhedsmail i en bredere fordeling, således at alle medlemmer med en opgivet e-mailadresse fremover vil
modtage DV nyhedsmail. Redaktøren sætter en notits i medlemsbladet.
iii.
HB godkendte oprettelse af en arbejdsgruppe (AG) til varetagelse af DV kranseog blomsterlægning m.v. på veteraners gravsteder. Sekretæren, der også bliver
formand for AG, udfærdiger forslag til kommissorium og tager initiativ til at samle
AG i det ny år. Der afsættes kr. 10.000 i budget 2022 til AG virke.
iv.
HB tilsluttede sig at støtte rejsning af en veteranmindesten i Rønne, Bornholm
med kr. 5.000, -. Pengene tages fra donationskontoen.
v.
Medlemsbladet modtager fra juni 2022 ikke længere tilskud fra VS, hvilket betyder
en mango på kr. 225.000. HB enige i, at donationsmidler i princippet kan bruges til
at dække dele af de manglende midler. Enighed om at aktivere Bladudvalget til at
se på alternative måder at finansiere udgivelsen på. FU ser på sammensætning og
kommissorium.
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vi.

HB godkendte et forslag om fra 2022 og fremover at tildele hver LKF et årligt beløb
på kr. 1.000, - til dækning af udgifter ved køb af kranse og buketter til brug ved
mærkedagene 4. april, 29. maj, 24. oktober og 22. december. Dette beløb vil også
fremover dække de af LKF Næstved og Sydvestjylland overfor HB påpegede udgifter til køb af krans og/eller buket. De to gældende aftaler opsiges hermed fra HB
side.
Der anvendes donationsmidler til dækning af denne yderligere tildeling af penge til
LKF.

b. Samtaler med politikere
Formanden er af Forsvarsministeren indbudt til en samtale den 26. november 2021. Endvidere har medlemmerne af Folketinget Pia M. Kjærsgaard (DF) og Mogens Jensen (S)
indbudt formanden til en samtale.
c. Opfølgning på Danmarks Veteraners Formandsmøde 2021.
i.
Økonomisk dækning til LKF for opgave med at lægge krans/blomst på mærkedage
er løst ved pkt. 3.a.vii.
ii.
Der udestår enkelte tilfælde af grænsedragning mellem LKF og herunder dækning
af primærkommuner. Næstformanden vil tage kontakt med berørte LKF straks i det
ny år og fremlægge en løsningsplan på det kommende repræsentantskabsmøde.
iii.
HB vil til det kommende repræsentantskabsmøde fremlægge forslag til mere klar
beskrivelse af henholdsvis lokalforening og en tematisk, landsdækkende (lokal)forening.
iv.
Igangværende initiativ med at få oplyst medlemmernes e-mailadresse fortsætter.
Næstformanden vil orientere om initiativet i medlemsbladet og på de sociale medier.
d. Veteranstøtten
FU er af Veterancentret (VETC) indkaldt til et orienteringsmøde den 5. november 2021.
VS Formandsmøde og uddannelsesseminar holdes i Vissenbjerg den 11. – 13. november
2021.
e. Øvrige emner
i.
Flere emner blev drøftet og afgjort under pkt. 3.a.
ii.
Formanden efterlyste en mere markant opbakning fra LKF til deltagelse i de fire
årlige store parader. DV er i Forsvarsministeren evaluering af veteranområdet udpeget som markør for anerkendelse af veteraner bl.a. ved parader, medaljer m.m.
Hvis vi skal leve op til det, er det nødvendigt, at LKF deltager i de store parader og
ikke kun i lokale mindearrangementer.
Per Amnitzbøl vil granske i historiebøgerne for at klarlægge DV rigtige stiftelsesdag. Den er muligvis den 24. oktober og ikke den 26., som hidtil anført. Der er stillet forslag om årligt at fejre også den 26. oktober, men det virker lidt overvældende.
iii.
HB tilsluttede sig forslag om at nedsætte et paradeudvalg med en afløser for Carl
Åkerlund som formand. Udvalget skal også forestå at arrangere det årlige Veteranstævne. Formanden vil kontakte potentielle emner.
iv.
Board of the Nordic Veterans Federation holder videomøde den 27. november
2021. Formanden, næstformanden, sekretæren og Birger K. Hansen deltager.
Danmark overtog formandskabet i september 2021 for en toårig periode. Næste
fysiske møde er i Norge i august 2022. Danmarks er vært for formandsmødet i
2023.
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v.

vi.
vii.

viii.

Kassereren har modtaget regning på EUR 1.800,- for kontingent 2022 til World Veterans Federation (WVF). Betaling afventer fuld afklaring af WVF ny bankforbindelse.
HB enige i, at Danmark ikke påtager sig værtskab for WVF-generalforsamling i en
rum tid fremad. Ej heller for et Europæisk veteranmøde.
HB tilsluttede sig at støtte Hærløbet 2022 med kr. 5.000, -. VS støtter også med kr.
5.000,Danmarks Veteraners LKF er inviteret til at deltage i faneborg i København den
15. januar 2022 i anledning af H.M.D. 50-års regentjubilæum. Sekretæren skriver
til LKF. Alle LKF opfordres til at deltage med faner.
Formanden og sekretæren aftaler møde med repræsentanter for veteraninitiativer,
der har vist interesse i at være med i DV som LKF.

4. Næstformanden
a. Næstformanden orienterede om tre potentielle og større forslag til finansiering gennem ansøgte fondsmidler. Vi skal generelt være opmærksomme på at kunne anvende tildelte
fondsmidler.
b. DV har søgt VETC om tilskud fra Veteranpuljen til afholdelse af parader den 4. april, 29.
maj, 5. september – inkl. blomster, 24. oktober og 22. december samt til Veteranstævnet i
september 2022.
Flere LKF har søgt til egne arrangementer.
c. LKF opfordres til at opgøre antal deltagere i respektive arrangementer i 2021. Sekretæren
vil udbede sig tallene til brug for DV Årsrapport.
5. Veterantræf 2021
a. Carl Åkerlund gav en tilbagemelding på det gennemførte Veterantræf 2021 i Slagelse.
Forsvarsministeriets Etablissementsstyring var imødekommende overfor alle afgivne rekvisitioner.
Desværre var frokosten ikke af den ønskede standard, hvilket skyldes et nødvendigt kompromis i samarbejdet med de to soldaterforeninger, der samme dag og sted havde jubilarstævne.
Medaljeparaden forløb godt, og det var især en glæde at se LKF fanerne fra Færøerne og
Grønland. Enkelte områder til forbedringer er noteret.
HB enige i, at lade paradeudvalget se på mulighed for gratis deltagelse i Veteranstævne
2022.
b. Veteranstævne 2022 finder sted den 16. – 18. september 2022 i Holstebro. Desværre kan
det ikke kombineres med Jydske Dragonregiments ”Åben Hus”-arrangement, der finder
sted den 5. september.
6. Forbrug i forhold til budget 2021
Kassereren gennemgik saldobalance år til dato, forbrug i forhold til budget 2021. Forbrug i forhold til budget er i balance.
Der er en manglende indtægt på kr. 70.380,- som følge af ikke indbetalt kontingent. HB enig i,
at budget 2023 skal udvise en mere realistisk indtægt vedrørende kontingent.
HB godkendte fremlægningen.
7. Webmasteren
a. Den nu færdigudviklede VeteranApp blev præsenteret. HB godkendte resultatet med tilføjelse af enkelte, mindre forbedringer i version 2.
App´en præsenteres den 1. december 2021 for Veteranforum og herunder for VETC.
Indtastning af aktiviteter vil kunne ske fra 1. december 2021 og endelig ibrugtagning sker
pr. 1. januar 2022. Alle LKF opfordres kraftigt til at indtaste deres aktiviteter i App’en.
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b.

HB godkendte et forslag om at skabe en ny hjemmeside fælles for DV og VS. Der nedsættes en AG med formål at identificere brugerkrav, lægge budget og indhente tilbud på
udvikling af hjemmesiden. Formanden tager initiativ til at samle AG.

8. Medlemsbladet
Som et forsøg sendes det kommende medlemsblad elektronisk som en ekstraudgivelse til alle
medlemmer med opgivet e-mailadresse.
Birger K. Hansen har stillet forslag om fremadrettet at bringe en Nytårshilsen fra landsforeningens protektor. Formanden vil forespørge i Adjudantstaben.
9. Medaljeudvalget
a.
Per Amnitzbøl Rasmussen orienterede om opdatering af liste over potentielle modtagere
af henholdsvis The Nordic Veterans Medal of Honour og landsforeningens fortjenstmedalje.
Listen beror ved formanden.
b.
På FN-dagen, den 24. oktober, blev der under en fælles parade i Mindelunden ved
Rindsholm uddelt 57 FN 75-års mindemedaljer.
10. PR og Info
Formanden opfordrer LKF til i højere grad at tage kontakt til nærliggende militære myndigheder og kaserner for Beredskabsstyrelsen for derigennem at gøre Danmarks Veteraner synlig
for det tjenestegørende personel.
11. Øvrige ressourcepersoner
a. Kartoteksføreren
Mads Tonsgaard orienterede om aktuelt medlemstal:
Brutto tilgang i 2021: 214
Udmeldte, inkl. afdøde 51: 121
Samlet antal medlemmer ultimo oktober 2021: 3.299
b. Gert Andersen (tilsendt talepkt.)
Pr. d.d. har mere end 100 personer indbetalt donation til § 8a. Et overtal på ca. 20 er nødvendig for at sikre tilstrækkelige brugbare indbetalinger. De 125 nødvendige indbetalinger
er i skrivende stund passeret. Tak til alle for indsatsen. Sekretæren og Kassereren ansøger Civilstyrelsen om indsamlingstilladelse for 2022 snarest.
God respons på DV tilstedeværelse på LinkedIn. 400 følgere pr. dato. Vi skulle gerne nå
500 følgere inde næste repræsentantskabsmøde.
12. Eventuelt
a. Team Veteraner – en løbeklub – er startet op igen. Hjælper veteraner gennem målrettet
træning til at gennemføre bl.a. maratonløb i ind- og udland.
b. Næste HB-møde:
19. november 2021, videomøde, kl. 09.30 – 11.30. Webmaster indkalder til mødet på Teams.

Niels Hartvig Andersen
Formand

Jens Winther Andersen
Næstformand

Jens Morten Jørgensen
Referent
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