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Summarisk referat af møde i Danmarks Veteraners Forretningsudvalg den 10. – 11.
juni 2022.
I mødet deltog endvidere Jens M. Martinussen, Regnskabsfører, og Mads Tonsgaard, Kartoteksfører.

1. Formanden
Aktuelle møde i Forretningsudvalget.
Mødet i Forretningsudvalget (FU) den 10.- 11. juni 2022 udnytter de ikke anvendte møderessourcer, som ellers var gået tabt ved aflysning af formandsmødet i Veteranstøtten (VS).
Denne aflysning er beklagelig, men skyldes et sammenfald af uheldige omstændigheder.
FU-mødet blev organiseret med kort varsel, men er nødvendigt for at være klar til efterårets og vinterens mange aktiviteter.
Formanden vil gerne have FU til at se på egen arbejdsproces og forventninger til beslutningsproces. En drøftelse heraf pågik.
FU gennemgik DV og VS aktiviteter i 2022 og satte ansvar for de respektive punkter.
2. Enid Ingemanns Fond
FU aftaler møde med repræsentant for Enid Ingemanns Fond mhp. at drøfte mulige donationer til Danmarks Veteraner (DV)/VS i 2023. Der skal inden mødet udfærdiges liste over
forslag til brug af donationer. Listen fremsendes forud for mødet. Næstformanden har ansvar for at udfærdige listen.
3. Ansøgninger til ikke planlagte aktiviteter
FU modtager over året et antal ansøgninger om økonomisk tilskud til ikke planlagte aktiviteter. Det er f.eks. gensynstræf for en infanterideling fra et ISAF-hold, et gensynstræf for
en besætning på et af Søværnets skibe efter afsluttet INTOPS eller en kammeratskabsaften for veteraner, der har hjulpet med vedligehold af Mindelunden.
FU blev enige om at afsætte et beløb i 2022 til sådanne ansøgninger. Udgifterne konteres
FU budget. Sekretæren og kassereren forvalter ansøgningerne.
FU skal også se på anvendelse i 2022 af indsamlede § 8a-midler. Indsamlingsnævnet er
tilskrevet med generelt spørgsmål om, hvor bredt de indsamlede midler må anvendes.
Svar afventes.
4. 25- og 50-års jubilæer i lokale foreninger
De lokale foreninger Næstved & Omegn samt Østjyderne har hver for sig ansøgt om henholdsvis kr. 10.000,- og kr. 25.000,- til festligholdelse af respektive foreningers 50-års jubilæum i 2022.
FU besluttede at give de to ansøgere og kommende ansøgninger kr. 50,00 pr. medlem,
dog minimum kr. 5.000,- og maksimalt kr. 15.000,-. Udgifterne dækkes af DV donationsmidler. Der orienteres om emnet under DV Formandsmøde.
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5. Tilskud til indkøb af pavilloner m.m.
FU besluttede at tage det nødvendige beløb fra DV frie midler til indkøb af pavilloner til foreningerne Sønderjylland, Thy-Mors-Salling, Grønlands Veteraner og Jagtforeningen. Endvidere gives et tilskud på kr. 3.000,- til broderi af navnetræk og logo på Jagtforeningens ny
fane.
Der afsættes samtidig et beløb på kr. 25.000,- i 2022 til brug for oprettelse af Veteraner til
søs, information blandt Søværnet veteraner og det videre arbejde med at få tilgang af skibet Lunden.
6. Økonomi
Regnskabsføreren gav status på forbrug og budget i henholdsvis DV og VS. Der er p.t.
god balance i begge økonomier.
7. Besøg ved foreningerne i Grønland og på Færøerne
Sekretæren gennemgik program for DV/VS-besøg ved foreningerne i Grønland og på Færøerne i uge 24/2022. Der deltager i alt 10 fra henholdsvis DV HB, FU og VS Formandsgruppe. Hver deltager indbetaler kr. 1.000,Kartoteksføreren orienterede om medlemssammensætning de to steder.
8. Danmarks Idrætsforbunds Soldaterprojekt
Formanden har modtaget indbydelse fra Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Soldaterprojekt
til et møde den 28. juni 2022 med henblik på drøftelse af et fremtidigt samarbejde. Sekretæren deltager sammen med formanden i mødet.
9. Aktivitetsoversigt
Næstformanden udfærdiger aktivitetsoversigt for 2022 og 2023 for henholdsvis DV HB og
VS formandsgruppe.
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