Danmarks Veteraner
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 1-2022 i Danmarks Veteraner
den 10. – 11. marts 2022.
Afbud fra Carl Åkerlund.
1. Indledning ved Formanden.
Formanden bød velkommen til dette første møde i 2022. Danmarks Veteraner (DV) indleder
året med den gode nyhed, at H.K.H. Kronprins Frederik har sagt ja til at deltage som gæst ved
Peacekeepers Day paraden i Kastellet den 29. maj.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
3. Formandens emner til orientering
a. Anerkendelse af veteraner.
Anerkendelse af veteraner er DV fokusområde. Måden, det sker på, er bl.a. ved at afholde
parader og mindehøjtideligheder, hvor de ”fem store” træder markant frem. De er: NATOdagen d. 4. april, Peacekeepers Day d. 29. maj, Flagdagen d. 5. september, FN-dagen d.
24. oktober og Mindedagen d. 22. december. Derudover er der en række lokale arrangementer, som medvirker til at vise anerkendelse af veteranerne. Alle disse aktiviteter og
den forbundne opgaveløsning modtager DV stor kredit for, ikke mindst fordi paraderne
m.v. er åbne for alle veteraner. Derfor ses det også naturligt, at udgifterne til forberedelse
og afholdelse dækkes af de tildelte midler fra Veterancentret (VETC) til Veteranstøtten
(VS).
DV parader er en mulighed for det officielle Danmark og diplomatiet at vise deres anerkendelse af veteranerne. Der findes ikke andre muligheder i Danmark. De ”fem store” har
tyngde i København, hvor det officielle Danmark og diplomatiet har mulighed for at deltage. Det kan ikke være anderledes, og det modtager vi stor kredit for. Men, der foregår
også parader i Jylland på de fem store mærkedage, og de skal ikke glemmes. Forretningsudvalget (FU) vil se på muligheder for støtte til regionale paradeaktiviteter.
b. Ny branding af DV
HB har tidligere drøftet muligheder for en ny branding af DV med det formål dels at gøre
foreningen kendt i befolkningen og dels danne grundlag for en bedre rekruttering af nye
medlemmer, især blandt det yngre segment. FU har på mødet i februar drøftet et tilbud fra
Folk & Sikkerhed, ”Udsendt af Danmark”, om medfinansiering af en landsdækkende oplysnings- og informationskampagne. DV og VS samlede udgifter over to år vil ved deltagelse kunne løbe op i ca. 200.000 kr., der deles mellem DV og VS. Næstformanden fremlagde forslag om at søge alternative muligheder.
Efter en drøftelse af emnet i HB blev forslaget fra Folk & Sikkerhed godkendt med 6 stemmer for og 2 stemmer imod. Det blev besluttet, at forslaget skal gennemgås yderligere og
DV kravspecifikationer tydeliggøres, før endelig aftale indgås.
c. To veteranforeninger som medlemmer af DV
HB gav FU mandat til at fortsætte forhandlingerne med to eksisterende veteranforeninger,
Blue Berets MC-klub, Denmark, og Blood of Heroes, med henblik på evt. optagelse i DV
som forening. En behtingelse for optagelse er, at de to nuværende foreninger anerkender
DV vedtægter som overordnet gældende, og at egne vedtægter ikke indeholder punkter,
der strider mod DV vedtægter.
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d. Veteranstøtten
Det fælles FU fungerer godt, og der er et godt samarbejde med VETC. Budget 2022 er
godkendt, og midlerne fra VETC er meldt ud, så respektive udvalgs aktiviteter kan gå i
gang og lægges ud på hjemmesiden og Veteran-App’en.
Socialudvalget og Aktivitetsudvalget blev i 2021 lagt sammen bl.a. pga. manglende aktive
frivillige. Der ses dog at være opgaver nok til fremadrettet at have to separate udvalg,
men det kræver en ny udvalgsformand til Socialudvalget og flere frivillige, aktive kræfter.
Der skal her gives en opfordring til at melde sig som aktiv frivillig til et af udvalgene. Betingelsen er, at man er medlem af DV og villig til at yde en indsats. Lokalforeningerne bør i
højere grad benytte sig af et samarbejde med VS udvalg og herunder hjælpe med at rekruttere frivillige.
e. NATO-stjernen er mundtligt meddelt godkendt til brug som del af DV mærke. Nu afventer
vi et skriftligt svar fra HQ NATO. DV vil ikke p.t. søge mønsterbeskyttelse af mærket.
f. DV har assisteret Udenrigsministeriet (UM) med at indsamle og organisere ansøgninger
fra tjenestegørende ved United Nations Guards Contingent in Iraq (UNGCI) om tildeling af
UN Special Service Medal. 221 ansøgninger er godkendt i UN HQ New York. Det er med
UM aftalt, at der forsøges afholdt en parade på Kastellet den 26. juni 2022, hvor Udenrigsministeren vil overrække medaljer til de deltagende veteraner. Der er brug for hjælpere fra
Hovedbestyrelsen (HB) og lokalforeningerne til dette arrangement med et forventeligt deltagerantal på ca. 200.
g. DV har forespurgt vores protektor, H.K.H. Prins Joachim, om deltagelse som gæst ved
paraden på FN-dagen, den 24. oktober. Svar udestår.
h. DV har, som eneste medlemsorganisation i Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL),
sammen med Livgardens soldaterforening, en medlemsfremgang. Det skal vi være stolte
over, men det kommer ikke af sig selv. Både HB og lokalforeningerne skal fortsat aktivt
deltage i hvervning af nye medlemmer.
i. DV har modtaget mange henvendelser fra pressen vedrørende såkaldte frivillige til Ukraine. I fortsættelse af det har DV udfærdiget flere sæt informationer, der er offentliggjort via
nyhedsmail – Facebook og websiden. Initiativet har givet en positiv respons fra både medlemmer og myndigheder.
j. Forsvarsstabschefen har inviteret formanden for DV til et orienteringsmøde den 21. marts
2022.
4. Næstformanden
a. Mulig rejse til Færøerne og Grønland
Den planlagte tur til Færøerne og Grønland er af Forsvarsministeriet og Forsvaret udskudt
på ubestemt tid, hvilket DV har forståelse for. Det kan overvejes, om et senere besøg kan
arrangeres på anden måde, men rejseomkostningerne bliver et styrende parameter.
b. Ansøgninger til VETC
FU har været i dialog med VETC vedrørende overførsel af VS ikke forbrugte midler fra
2021. Det, sammenholdt med, at DV har søgt VETC om midler fra Veteranpuljen til afholdelse af parader (de fem store) pga. usikkerhed om VETC holdning til at overføre ikke forbrugte midler, har ført til, at DV og VS overfor VETC skal melde ud, at fremtidige ikke forbrugte midler uden forbehold overføres til næste år, så unødige ansøgninger fra DV i fremtiden kan undgås og valide ansøgninger ikke påvirkes negativt. HB enige i denne betragtning.
c. Tanker om ny struktur og forretningsorden
HB bør gøre sig tanker om sin arbejdsindsats contra det udbytte, man får af arbejdet i HB.
Skal der ske en ændret sammensætning af HB, måske med færre medlemmer, og en nedlæggelse af FU? Vil en mindre HB (5 – 6 medlemmer), som er lønnet, være en bedre ide?
Emnet blev drøftet i HB, og der var enighed om, at hvert medlem på næste møde, den 22.
april 2022, skal fremlægge sine synspunkter emnet vedrørende.
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d. Lån af lokaler på Nyholm, Marinestation København
Morten Lauridsen præsenterede en mulighed for lån af to lokaler på Nyholm, Marinestation
København. HB tilsluttede sig at gå videre med forslaget, og Morten Lauridsen vil henvende sig til det lokale element af Forsvarets Etablissementsstyrelse (FES) for videre aftaler.
e. Tildeling af midler til ekstraordinære aktiviteter
En drøftelse af holdning til tildeling af midler efter ansøgning til ekstraordinære aktiviteter
fandt sted. Generelt skal der søges om midler gennem Veteranpuljen, men der kan være
tilfælde, hvor en ekstraordinær tildeling er nødvendig. Ofte er det aktiviteter med deltagelse af veteraner, både med og uden medlemskab af DV, og derfor kan VS evt. støtte
med f.eks. donationsmidler. En konkret ansøgning om tilskud til deltagelse i et internationalt arrangement blev besluttet tildelt et beløb på kr. 300,- pr. deltagende veteran. Sekretæren (SEKR) meddeler dette til ansøgeren.
5. Repræsentantskabsmødet 2022
a. HB tre forslag til dagsorden blev gennemgået og godkendt. Et fjerde godkendt emne behandles under dagsordens punkt vedrørende budget 2022 og budgetforslag 2023.
b. HB forslag til valg til HB og suppleantposter, fanebærer Øst samt interne revisorer og ekstern revisor blev godkendt.
c. Foreløbig indkaldelse til Repræsentantskabsmødet sendes i år den 25. marts, uden bilag
for ikke at skabe unødig forvirring i forhold til rokade af bilagsnumre ved udsendelse af endelig indkaldelse, som sendes senest den 8. april.
d. SEKR indbyder de fem æresmedlemmer, som er:
Knud Lund,
Egon Bak,
Erik Blyme,
Torbens Alstrup-Nielsen og
Poul Mølskov Andersen.
6. Regnskabsføreren
Budget 2022 er klar og lagt ind i E-conomic regnskabssystem. Forbrug til dato giver ikke anledning til bemærkninger. FU har søgt om tilskud til forsendelse af medlemsbladet i 2021. Svar
på ansøgningen tilgår i maj 2022.
Opråb! Tag ikke billeder af udgiftsbilag, det koster en farvepatron hver gang. Scan og send
som pdf-dokument. Dankortnota/kreditkortboner godtages ikke som udgiftsbilag – kun underskrevne kasseboner og regninger godtages.
7. Kassereren
a. Forslag til budget 2023 blev gennemgået og godkendt.
b. Enighed om kun at opgøre medlemstallet pr. 31. december til brug for bl.a. indberetning til
DSL og statistik. Det totale medlemstal består af betalende medlemmer.
c. HB besluttede at opsige sit medlemskab af soldaterhjemmet Dannevirke med virkning fra
udgangen af 2022. DSL er medlem, og det dækker også bl.a. DV.
8. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
a. Sekretæren ang. Veteranstævnet
i. Carl Åkerlund har oplyst, at koordination med Skive Kaserne, Ingeniørregimentet og
FES er afsluttet – tilfredsstillende. Vi har som ønsket fået 50 dobbeltværelser, UV 2 og
UV 7 (mødelokaler) samt Træningssalen til parade i tilfælde af regn. Forplejning er aftalt og SG-messe holder åbent. Der udestår at aftale, hvor kransen skal lægges, idet
der på kasernen er flere mindesten.
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ii. 8 LKF har svaret på en henvendelse til alle LKF om at give forslag til emner, som kan
drøftes med Forsvarsministeren eller Forsvarets ledelse samt forslag til HB vedrørende
fremtidig støtte/samarbejde med LKF. De modtagne forslag vil blive samlet til en præsentation under Repræsentantskabsmødet.
b. Anne C. C. Bill
i. Der er arrangeret et møde mellem Kvindelige Veteraners (KV) bestyrelse og Chefen
for Hærkommandoen den 14. marts 2022. Formålet med mødet er at drøfte muligheden for et formelt samarbejde. Hæren vil gerne nyttiggøre den viden, som KV har om,
hvordan kvindelige soldater og veteraner oplever tjenesten i Forsvaret.
På mødet vil DV tilbud til Hæren om afholdelse af en workshop blive behandlet. Der er
lagt op til, at DV og KV vil stå for den praktiske gennemførelse, mens Hærens opgave
vil blive at invitere kvindelige tjenstgørende soldater af alle grader og betale for deres
rejse og arbejdstid. Hærkommandoen skal også stille faciliteter og forplejning til rådighed.
KV har udarbejdet et budget for workshoppen “Forvandlende fortællinger”, som efter
aftale med formanden betales af DV.
ii. VTC er inviteret til at deltage i den årlige konference “Viden om veteraner” medio maj
22. Jeg skal give et oplæg, som fokuserer på familiens situation, når en mor eller far
udsendes.
iii. Jeg deltog i sidste måned i LKF Midtjyllands generalforsamling. Det var et fint arrangement med godt fremmøde og god stemning. Formanden gjorde et godt indtryk, og han
bad mig videregive et stort ønske til DV hovedbestyrelse. LKA vil gerne deltage i parader på Kastellet, men det bliver vanskeligt at realisere uden et økonomisk tilskud.
c. Birger K. Hansen
HB modtog en orientering om udgivelse af et skrift/en bog, der fortæller om landsforeningens historie fra ”De Blå Baretter” til ”Danmarks Veteraner” og herunder fra ”Kammeratstøtteordning” til ”Veteranstøtten”. Det blev besluttet at afsætte kr. 50.000,-,
25.000,- fra DV og 25.000,- fra VS, til formålet, idet resterende udgifter søges dækket
gennem donationer fra fonde m.v. En projektgruppe med Birger K. Hansen, Per Amnitzbøl Rasmussen og Erik Petersen som medlemmer blev nedsat.
9. Internationalt samarbejde
a. World Veterans Federation (WVF) er i organisatoriske og økonomiske vanskeligheder.
Hovedsædet i Paris er ophørt, og en postkasseadresse i Zürich er oprettet. Blandt de
nordiske veteranorganisationer er der en begyndende kritisk holdning til WVF, og
spørgsmålet om organisationens fremtid trænger sig på.
b. Board of the Nordic Veterans Federations (BNVF) holder jævnligt videomøder, hvorfra
referater fordeles til HB.
De fire nordiske formænd m.fl. mødes i Oslo den 8. maj 2022.
10. Webmasteren
a. Henrik Tiede trækker sig af personlige årsager fra arbejdsgruppen (AG) vedrørende
udvikling af ny hjemmeside. AG arbejder videre med at se på to nye tilbud, idet det oprindeligt valgte tilbud er blevet annulleret af udbyderen, TmS, pga. opkøb.
b. Veteran-Appen fungerer fint, og alle brugere i DV og VS opfordres kraftigt til at lægge
aktiviteter ind. Der er trykt en info-folder, som fordeles til LKF og gennem VETC til Forsvarets tjenestesteder, veterancafeer m.fl.
c. HB, og herunder FU, skal forberede sig på fremtidigt at bruge OneDrive som arkiv for
dokumenter m.v. Til det formål aktiveres et antal donerede Microsoft licenser. FU begynder sm de første at tage OneDrive i brug. SEKR udarbejder forslag til dokumentstruktur.
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11. Redaktøren fremlagde sine ønsker om fastholdelse af bladets nuværende layout og redaktionelle linje. HB drøftede emnet og besluttede herefter at afsætte kr. 400.000,- pr. år over de
næste tre år, regnet fra 1. januar 2023, til udgivelse af medlemsbladet med min. fire numre pr.
år. En tanke om delvis dækning af produktionsomkostninger gennem indtægter blev drøftet og
ikke afvist.
12. Medaljeudvalget og PR/Info
a. Medaljeudvalget modtager løbende indstillinger til tildeling af DV medaljer. Med undtagelse af DV Medalje i guld, som uddeles under Repræsentantskabsmødet, uddeles de to
øvrige kategorier ved LKF arrangementer.
b. Den nordiske medalje, nu benævnt ”The Nordic Veterans’ Medal of Honour”, uddeles normalt kun på Peacekeepers Day den 29. maj. Udvalget modtager en del ansøgninger, og
desværre kan ikke alle imødekommes hvert år.
c. Hjemmeværnet har smidt beholdningen af hvervefoldere ud ved midlertidig overtagelse af
et lokale på Vordingborg Kaserne. HB besluttede at afsætte kr. 20.000,- til genoptrykning
af et oplag, der dækker tre års forbrug. Forinden gennemgås folderen og opdateres, hvor
nødvendigt. VS Informationsudvalg kontaktes for at medvirke til opdatering af og evt. gøre
det til en fælles folder for DV og VS.
13. Øvrige ressourcepersoner
a. Gert Andersen
i.
DV LinkedIn har pr. dato 622 følgere. På siden lægges stillingsopslag fra Forsvaret
sammen med info om f.eks. officersuddannelse m.v. Også stillingsopslag fra større
firmaer såsom NOVO Nordisk, Bilka, Føtex og Ikea.
ii.
Merkur Film har henvendt sig med et forslag om at donere dele af indkomsten fra
billetsalg og salg af en ”mærkeøl” ved realisering af en ide om at filmatisere et teaterstykke, der omhandler to veteraners liv på et værtshus. Efter en kort drøftelse af
forslaget blev Gert Andersen bedt om at arrangere et møde mellem formanden og
Merkur Film.
iii.
Oversættelse af DV vedtægter til engelsk pågår, men afventer p.t. Repræsentantskabsmødet, så evt. rettelser kommer med.
iv.
En generel drøftelse af godtgørelse for kørsel i egen bil fandt sted på foranledning
af Gert Andersens spørgsmål om, hvorfor nogle kørte efter høj takst og andre efter
lav takst. HB besluttede at fortsætte med udbetaling af kørepenge efter hidtidig
praksis.
14. Eventuelt
a. Næste møde
22. april 2022 på Vissenbjerg Storkro, forud for repræsentantskabsmødet 23. april.

Niels Hartvig Andersen
Formand

Jens Winther Andersen
Næstformand

Jens Morten Jørgensen
Referent
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