Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Referat af videomøde i Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse 20. januar 2022
Fraværende: Christian Ring

1. Formandens punkter
a) 8. – 10. december 2021 deltog Formanden, Sekretæren og Birger K. Hansen i Faneindvielse ved lokalforening Føroyski Veteraner i Thorshavn, Færøerne. Forsvarsministeren
skulle have deltaget, men meldte afbud dagen før. Alligevel blev det en højtidelig ceremoni med deltagelse af ca. 30 veteraner og repræsentanter fra Forsvaret og det færøske
politi.
b) 21. december 2021 holdt forretningsudvalget (FU) budget-møde med Veterancentret
(VETC) om Veteranstøttens (VS) budget 2022. Der forventes en ramme på kr. 2.8 mio.
plus mindre forbrug fra 2021 på kr. 0.5 mio. Mødet forløb i en konstruktiv dialog.
c) 22. december 2021 deltog Formanden og 25 øvrige veteraner sammen med udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) som særlig gæst i Danmarks Veteraners (DV) Mindedag i Kastellet. Der blev lejlighed til at drøfte rammerne for udlevering af de 225 FN-medaljer til Irakvagterne. Medaljerne er planlagt at tilgår fra FN-HQ i 1. kvartal 2022. Udlevering vil ske
ved en parade, planlagt til 26. juni 2022, i Kastellet.
d) Forsvarsministeren indkaldte Formanden til et møde den 7. januar 2022. Talepunkter var
forinden tilsendt ministeren. Mødet forløb i en konstruktiv dialog og bl.a. blev der talt om
støtte til veteraner i Ukraine, Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), blomster på
grave 5. september, fartøjet LUNDEN, brugen af frivillige veteraner til ikke-militært arbejde
samt FN-erstatning til 400 danske veteraner, der er sat på skinner. Ministeren udtalte igen
sin tilfredshed med DV indsats og virke.
e) FU holdt et videomøde den 8. januar og mødes igen den 3. – 4. februar 2022 i Kastellet,
København.
f) Formanden og Steen M. Petersen, VS, holdt den 11. januar 2022 et møde med VETC om
VETERAN-uddannelse af frivillige. DV henviste til en igangsat tilsvarende uddannelse i
Norge med bidrag fra den norske pendant (NVIO) til DV.
g) Formanden deltager den 23. januar 2022 i et mindearrangement for hospitalsskibet Jutlandia på Langelinie med den Sydkoreanske Ambassadør, Danmarks Marineforening m.fl.
h) DV er inviteret til at deltage som gæster ved det norske veteranforbund (NVOI) ifm. markering af den norske befrielses- og Veterandag den 8. maj. Det kan falde sammen med
den mulige tur til Nordatlanten, hvor næstformanden så er delegationsleder for DV deltagere.
i) DV har modtaget Jule- og Nytårshilsen fra vores protektor, H.K.H. Prins Joachim.
j) DV har modtaget henvendelse fra veteranfodboldklubben Granatchok og Team Veteran
om muligt samarbejde.
k) Adjudantstaben har oplyst, at der tidligst 22. februar 2022 tilgår svar om deltagelse i Peacekeepers Day (PKD) af enten H.K.H. Kronprins Frederik eller H.K.H. Prins Joachim.
l) Hovedbestyrelsen skal til Repræsentantskabsmødet fremlægge forslag til fællesbenævnelse af ”lokalforeninger”, der er samlet om et tema og ikke et geografisk område. FU vil
drøfte forslag på kommende møde 3. – 4. februar 2022. Forslag bedes sendt til sekretæren ikke senere end 2. februar 2022.
m) Atlantsammenslutningen har rettet henvendelse om muligt samarbejde om PKD ved paraden i Kastellet. FU vil drøfte et svar, men der vil ikke blive en 50-50 % løsning som sidste
gang. PKD paraden er DV arrangement, hvortil man kan blive inviteret som gæst.

2. Næstformandens punkter
a) DV har fremsendt ansøgninger til Veteranpuljen (2,5 mio.kr puljen) på tilsammen kr.
525.000 kr. Ansøgningerne dækker fem aktiviteter med særlig fokus på anerkendelse.
b) DV har anmodet om at måtte kunne overføre mindre-forbruget i VS i 2021 til 2022, forventet kr. ca. 500.000. En del af dette beløb ønskes benyttet til anerkendende aktiviteter i
DV og VS.
c) DV/VS håber på snarlig udmelding fra VETC, således at ønskede aktiviteter i 2022 kan
blive budgetteret og endelig fastlagt.
d) Det undersøges, om DV kan få rådighed over et mødelokale og et depot på marinestation Holmen til oplægning af diverse materiale. Næstformanden ser på mulighederne.
e) Næstformanden er i kontakt med lokalforeningerne og søger hjælp til at tilskynde medlemmer til at opdatere deres mailadresser til Kartoteksføreren. Ved samme lejlighed begrundes behovet for opdatering af mailadresser med Formandsgruppens støtte til at gennemføre en e-baseret medlemsundersøgelse omkring arbejdsmarkedsforhold og evt interesse i at kunne stå til rådighed for løsning af fremtidige samfundskritiske opgaver.
Formanden erindrede om datasikkerhed ved opbevaring af persondata i denne forbindelse.
f) Næstformanden bad om, at fremsendte bemærkninger fra kommunikationsekspert til den
nuværende hjemmeside behandles i den ånd, som de er fremsendt. Næstformanden foreslår, at udvalget til udvikling af ny hjemmeside tager kontakt til kommunikationseksperten inden der træffes beslutninger om den nye hjemmesides udformning.
g) 2. halvdel af aktivitetsoversigten er nu opdateret. Forslag til datoer for nye aktiviteter og
lokationer sendes til næstformanden og Webmasteren.
3. Repræsentantskabsmøde 2022
Sekretæren gennemgik tidsplan for forberedelser, opgavefordeling i hovedbestyrelsen
og tidsplan for afholdelse af repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabsmøde holdes den 23. april 2022 som et dagsmøde og efter samme
program som i 2021. Stedet for afholdelse er Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg, på Fyn.
FU forbereder oplæg til indkaldelse og dagsorden til fremlæggelse på næste møde i
hovedbestyrelsen (HB) den 10. – 11. marts 2022.
4.

Aktivitetsoversigt 2022
Næstformanden er ansvarlig for DV aktivitetsoversigt (AKOS). Fremadrettet vil den vise
aktiviteter i såvel HB, FU, DV og VS.
Blandt aktiviteterne er anerkendelse af veteraner, som bl.a. sker ved de årlige parader
på NATO-dagen den 4. april, PKD den 29. maj, Flagdagen den 5. september, FN-dagen
den 24. oktober og DV mindedag den 22. december. Derudover kommer der måske i 2022
den 26. juni en parade i Kastellet, hvor Irak-vagterne anerkendes med en særlig FN-medalje.
DV veteranstævne, der afholdes årligt i september, finder i 2022 sted på Skive Kaserne
den 16. – 17. september 2022.
DV Formandsmøde er planlagt at finde sted den 17. september, også på Skive Kaserne.

5.

Udvalg vedrørende blomster og kranse på veterangravsteder
HB godkendte kommissorium for udvalget vedrørende blomster og kranse på veterangravsteder den 5. september. Udvalget består af Jens Morten Jørgensen, formand, Henning Ni
elsen, Carl Åkerlund og Flemming Wrist-Knudsen.
Der udarbejdes et bilag til kommissoriet, som viser tidsplan for forberedelser, kontakt til lokalforeninger mfl., tilbagemeldinger om kapacitet fra lokalforeningerne, afregning m.m.
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6. Orientering fra forretningsudvalget.
FU holdt møde i Kastellet, København, den 19. – 20. oktober 2021. Der henvises til det udsendte referat.
7. Økonomi
a. Regnskabsføreren
Årsopgørelse 2021 er færdig. Det ser acceptabelt ud.
Henstilling om at benytte korrekte dokumenter til rejseafregning. Skift til 2022.
Regnskabsføreren og kassereren vil se på, om det er muligt at udarbejde et fælles afregningsdokument for DV og VS.
b. Kassereren
Der er indberettet 136 brugbare indbetalinger af §8a-donationer til SKAT. DV har fået tilladelse til indsamling i 2022.
Budget 2022 er under revidering og udkast til budget 2023 er under udarbejdelse.
8. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
a. Anne C.C. Bill
Har afholdt møder med Kvindelige Veteraners (KV) bestyrelse om muligheden for et formaliseret samarbejde med Hærens øverste ledelse. Møderne har resulteret i formulering af et
fælles oplæg, som Anne Bill skal præsentere for Chefen for Hærkommandoen den 26. januar 2002. Kort fortalt foreslår KV, at KV sammen med andre relevante videnspersoner indenfor ligestilling og diversitet (f.eks. KVINFO) stiller sig til rådighed for Hærens ledelse.
Det anbefales, at vidensdelingen praktiseres i form af et ”Advisory Board”.
Landsformanden tilbød på sidste HB-møde, at KV projekt ”Forvandlende fortællinger”
omkostningsfrit kunne tilbydes til Hæren mhp. at støtte Hærens arbejde for øget mangfoldighed. Anne vil gøre reklame for projektet, når hun mødes med Chefen for Hærkommandoen i næste uge. Evalueringen af pilotprojektet, der blev gennemført i november
2021, har været meget positiv. Anne mener derfor, at projektet vil kunne bidrage positivt til
at give kvinder i Hæren en stemme og bevidsthed om egne styrker.
Deltager i KV Nytårskur og lokalforening Midtjyllands generalforsamling.
b. Suppleant Ann-Christina Salquist
Fremkom med sine synspunkter om at gøre DV til en mere attraktiv forening for potentielle
og yngre medlemmer, herunder at se på aldersfordeling i HB, at HB og FU ikke distancerer
sig fra medlemmerne og en opfordring til, at DV skal være en åben forening. Sammenfattet
kan synspunkterne kaldes ”Udvikling kræver vilje til forandring”.
9. Ressourcepersoner
a. Webmasteren
1) Veteranportalen
 Veteranportalen kører, men det er en kamp at få veteranaktører til at lægge deres arrangementer op på den. Det går dog fremad. Af vores lokalforeninger er det kun lokalforening Trekantområdet og Kvindelige Veteraner, der har lagt arrangementer op.
Håber, at det bliver bedre, når vi får en virkende hjemmeside til Veteranportalen. Jeg
arbejder med hjemmesiden til Veteranportalen, men den har flere mangler og fejl, så
den bliver ikke lagt ud til brug før disse er bragt i orden.
 GB-Grafisk udkast til folder og plakat er gået tilbage til firmaet, da det udkast de leverede var for fokuseret på Danmarks Veteraner i valg af billeder og farver. De havde
endvidere udeladt nogle af de punkter, vi havde i vores indsendte forlæg. Jeg har tilbudt at tage en tur til Galten og hjælpe med udarbejdelsen.
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2) Udvikling af ny hjemmeside
 Vi blev på et kommunikationsmøde her tidligere i januar 2022 enige om, at lade firmaet TmS få opgaven med at lave vores hjemmeside. TmS er det firma, der har lavet Veteranportalen, hvilket gør at en integration af Veteranportalen og vores hjemmeside nemmere.
 Vores ønske til hjemmesiden er, at alt hvad der hedder teknisk support leveres af
TmS. Vi skal altså ikke længere selv sørge for at klare opdateringer af programmer,
blokere hackere m.v.
 TmS kigger i øjeblikket på vore hjemmesider og indkalder til et møde, hvor AnnChristina og jeg deltager. Her vil de bl.a. komme med et overslag på pris for at lave
hjemmesiden.
 Vi vil gerne have jeres input til hjemmesiden og evt. links til hjemmesider, som I synes vi kan bruge som inspirationskilder.
3) Mailadresse til nyheder
 Formanden og jeg talte forud for vores kommunikationsmøde tidligere i denne måned om at lave en mailadresse hvortil alle nyheder, som måtte komme fra hovedbestyrelsen og fra lokalforeninger, sendes til.
Mails til kommunikation@danmarksveteraner.dk , som adressen hedder, videresender automatisk til webmaster for hjemmeside, administrator for Facebook, administrator for LinkedIn, formanden for FN-museet og Steen Møller Petersen/Veteranstøtten. De her nævnte lægger nyhederne på deres respektive platforme ud fra om
de finder det egnet.
Jeg vil udgive en lille skrivelse om hvordan nyheder skal opstilles.
b. Redaktøren
Spørgsmål, om medlemsbladene, billeder, artikler m.m. kan deponeres i Office One Drive,
så HB og øvrige relevante brugere kan få adgang til materialet. Webmasteren vil se på sagen.
c. Medaljeudvalget og PR
Der arbejdes p.t. på at få udfærdiget udkast til ny Nordic Veterans Medal of Honor. Afleve
res til Formanden.
Ligeledes arbejdes der på at udfærdige en orientering til lokalforeningerne om Danske
Soldaterforeningers Landsråds forskellige hædersbevisninger og kriterierne for at søge
dem.
Der forberedes opgørelse af lagerbeholdning, status, til revisoren.
d. Kartoteksføreren
Pr. 31. december 2021 var der 3.232 aktive medlemmer i DV.
Kontingentopkrævning for 2022 er sendt ud.
Formanden bemærkede, at FU vil se på en entydig måde at opgøre antal medlemmer ved
årsskiftet.
e. Gert Andersen
Pr. dato har DV 492 følgere på LinkedIn. I januar var der en tilgang på 34 nye følgere. Lokalforening Nordsjælland har henvendt sig med et ønske om en AKOS for aktiviteter, hvor
landsforeningen forventer støtte til gennemførelse.
HB noterede sig ønsket.
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f. Carl Åkerlund
Oplyste, at der er sendt rekvisition til Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse vedrørende lokaler og indkvartering til Veteranstævnet på Skive kaserne den 16. 17. september
2022.
10. World Veterans Federation
Birger K. Hansen (BKH) orienterede om, at der senest er afholdt møde i Board of the Nordic Veterans Federations (BNVF) den 15 JAN 2022 (virtuel). BKH deltager i disse år i BNVF mødeaktivitet qua hans rolle som formand for SCEA/WVF (Standing Comittee European Affairs/World
Veterans Federation). I BNVF er Danmarks siden SEP 2021 også formand (som varetages af
formand DV), hvorfor BKH nu tillige agerer som en slags ”Generalsekretær” for NBVF indtil videre. Referat af seneste møde i BNVF fordeles til medlemmerne af HB til orientering.
BNVF formål er at udveksle erfaringer vedr. arbejdet med veteransagen; ét af midlerne hertil er,
at der hver gang, der afholdes møde, også gennemgås en ”National Presentation”, der illustrerer status i hver enkelt land m.h.t. skete og forestående aktiviteter m.v. angående de enkelte
foreningers arbejde. BKH opfordrer til, at medlemmer af HB orienterer sig i bla. de nationale
præsentationer, der udgør bilag til mødereferaterne.
Aktuelt behandles i ramme af BNVF en justeringen af statutten for BNVF virke og herunder også ”ordenskapitlet” for den Nordiske Medalje, der ændrer navn jf. artikel herom i medlemsbladet
i 2021. Den justerede statut forventes underskrevet i f. m. BNVF førstkommende fysiske møde,
der planlægges gennemført i Oslo 07 – 08 MAJ 2022.
World Veterans Federation (WVF) er en organisation, der formentlig har meget stor økonomiske
udfordringer og reelt må betragtes som værende i en overlevelseskamp. WVF tidligere hovedkvarter i Paris er nedlagt, den sidste ansatte blev afskediget i 2021, og hovedkvarteret er nu flyttet til en postadresse i Geneve, og økonomistyringen varetages af en aktør i Sverige sammen
med den norske WVF-præsident. De økonomiske udfordringer består i, at WVF formentlig har
efterladt sig en ikke ubetydelig gæld i Frankrig, samt at der er endog meget store udeståender
fra flere år m.h.t. manglende betaling af medlemsbidrag. Den nuværende President planlægger
at gennemføre et Ececutive Comittee-møde 11 FEB 2022, som bl.a. består af formændene for
de enkelte verdensdels stående komiteer, herunder også BKH, hvor dagsordenen bl.a. er
spørgsmålet om at få arrangeret et ”General Assembly” (generalforsamling; afholdes efter vedtægten hver tredje år; senest afholdt i FEB 2019) for at få drøftet – og formentlig også afgjort –
WVF fortsatte eksistens og i givet fald rammerne herfor, både retligt og økonomisk. SCEA gennemførte sit seneste møde i OKT 2019, og på grund af Covid-19 er senere planlagte komitémøder ikke gennemført. BKH afventer udviklingen for at se, hvornår en næste gang måtte være
mulig.
Et andet særligt forhold, der aktuelt behandles i ramme af BNVF, er WVF præsidentens udtalelse/artikler i norske tidsskrifter; særligt den seneste artikel, hvor emnet Rusland/Ukraine kommenteres politisk, men hvor det sker også med angivelse af præsidentens rolle i relation til
WVF. Dette har særligt givet udfordringer for den norske veteranorganisation NVIO. BNVF udtrykte sin støtte til NVIO afstandtagen til WVF-præsidenten i så henseende.
11.

Eventuelt
Næste møde er et fysisk møde den 10. – 11. marts 2022. Det holdes på Forsvarets etablissement på Gniben, Sj. Odde.

Niels Hartvig Andersen
Landsformand

Jens Winther Andersen
Landsnæstformand

Jens Morten Jørgensen
Referent/Landssekretær
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