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Danmarks Veteraners 
Årsberetning 

Velkommen til Danmarks Veteraners Årsberet-

ning 2019.

Vi vil her give et overblik over nogle af de akti-

viteter og initiativer, Danmarks Veteraner har 

deltaget i og bidraget til i løbet af 2019. 

Samtidig vil vi give et indtryk af nogle af de 

opgaver og udfordringer, Danmarks Veteraner 

ser komme i fremtiden.
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Bornholm Nordsjælland                  Sydvestjylland               Sønderjylland
Fyn                   Lolland-Falster og Møn   Nordvestsjælland         Viborg og Omegn                   
Kronjylland      Midtjylland                       Næstved og Omegn     Østjyderne
København      Midtsjælland                    Thy, Mors & Salling      Færøerne
Limfjorden       Nordvest                           Trekantområdet

Alle lokalforeninger kan kontaktes på navn@danmarksveteraner.dk, eks.: fyn@danmarksveteraner.dk

Danmarks Veteraner er den største medlemsbaserede veteran-
forening, der gennem sine formål og mål, jf. vedtægterne, danner 
grundlag for både det traditionelle foreningsarbejde og den målret-
tede indsats gennem Veteranstøtten til gavn og støtte for veteraner 
og deres pårørende.

Danmarks Veteraner blev oprettet den 26. oktober 1968 under nav-
net De Blå Baretter. Senere er navnet ændret til Danmarks Veteraner, 
i erkendelse af at internationale missioner også etableres i andet 
regi end FN.

Danmarks Veteraner støtter op om den officielle danske veteranpo-
litik. Danmarks Veteraner arbejder gennem dialog med alle aktører 
på veteranområdet løbende på at forbedre indsatsen og respekten 
for alle danske veteraner.

Danmarks Veteraner har ca. 3.300 betalende medlemmer, fordelt 
over 23 lokalforeninger. Langt den overvejende del af disse lokal-
foreninger (19) er knyttet til et særligt geografisk område, medens 
de resterende 4 – Kvindelige Veteraner, Værnspræsterne, Danmarks 
Veteraners Motorcykel Klub og Danmarks Veteraners Jagtforening – 
er landsdækkende.

Danmarks Veteraners medlemstal har gennem de seneste år været 
svagt stigende.

Danmarks Veteraner er også Veteranstøtten, der med ca. 75 fri-
villige og eget budget planlægger og gennemfører den målrettede 
indsats til støtte for veteraner og pårørende.

Stolthed – Styrke – Udfordringer – Fællesskab. Fire nøgleord, 
som kendetegner veteraner, og som ligger i Danmarks Veteraners 
værdigrundlag.

Hvem er Danmarks 
Veteraner

Geografisk baserede

LOKALFORENINGERNE

Kvindelige Veteraner
Motorcykel Klubben 
Jagtforeningen
Værnspræsterne       

Landsdækkende
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Danmarks Veteraner står for aktiviteter og kammeratligt fælles-
skab for veteraner og pårørende, arrangeret af veteraner for ve-
teraner. Det sker i lokalforeningerne, hvor man mødes til kamme-
ratskabsaftener, spændende foredrag og interessante udflugter. I 
rammen af Veteranstøtten gennemføres aktiviteter, hvor veteraner 
hjælper andre veteraner og pårørende med at skabe en god hverdag.

Danmarks Veteraner værner om anerkendelse af og respekten for 
veteraner i Rigsfællesskabet. Danmark, Grønland og Færøerne står 
sammen om landets veteraner, og Danmarks Veteraner er den sam-
lende faktor gennem afholdelse af parader, veteranstævner, aktivite-
ter i rammen af Veteranstøtten og formidling af information gennem 
veteranmagasinet Baretten.

Danmarks Veteraner afholdt i 2019 parader til ære for faldne og 
nulevende veteraner i NATO-, FN-, OSCE- og EU-missioner. Hver gang 
med deltagelse af pårørende og nøglepersoner fra det officielle Dan-
mark samt diplomatiet. Samlet set et årligt fremmøde på ca. 2.000 
personer, der alle bakker op om veteransagen.

Danmarks Veteraner holdt i 2019 veteranstævne med deltagelse af 
ca. 500 veteraner og pårørende. Arrangementet fandt sted sammen 
med Gardehusarregimentets ”Åben Hus”, og det var tankevækkende 
at opleve de unge soldaters glæde over at deltage sammen med ve-
teranerne.

Danmarks Veteraner har i 2019 aktivt deltaget i Forsvarsministeri-
ets evaluering af veteranindsatsen og fremkommet med mange for-
slag til forbedring og udvikling inden for området. Ligeledes har der 
været dialog med det politiske niveau og Forsvarets øverste ledelse, 
hvor tanker og idéer har været drøftet.

Danmarks Veteraner har i 2019 været i dialog med flere af landets 
kommuner og medvirket til udbredelse af forståelsen for støtte til 
veteraner med særlige behov. Især skal nævnes det forbilledlige 
samarbejde med Københavns Kommune i forbindelse med udarbej-
delse af en veteranpolitik og gennemførelse af Flagdagen.

Danmarks 
Veteraner 
i 2019

DANMARKS VETERANER I 2019



AKTIVITETER I 2019

Danmarks Veteraner gennemfører årligt mange aktiviteter på 
landsplan, lokalt og målrettet persongrupper med særlige behov. 
Disse aktiviteter er åbne for alle veteraner og deres pårørende.

Landsforeningen arrangerer traditionsbærende parader og stæv-
ner, såsom markering af NATO-dagen den 4. april, UN Peacekeepers 
Day den 29. maj, FN-dagen den 24. oktober og en særlig mindedag for 
veteraner den 22. december. Endvidere gennemføres veteranstæv-
ner, hvor man mødes på tværs af alder og missionsområde. 

Danmarks Veteraner deltager også aktivt i fejring af National Flag-
dag den 5. september, hvor der bl.a. landet over lægges blomster på 
faldne veteraners gravsteder.

Veteranstøtten gennemfører landsdækkende og lokale aktiviteter 

til gavn og glæde for veteraner og pårørende og veteraner med sær-
lige behov.

Lokalforeningerne er det primære mødested for medlemmer af 
Danmarks Veteraner. Her udfoldes kammeratskabet mellem vetera-
ner og med aktiv deltagelse af de pårørende. Det kan være skyde-
konkurrencer med f.eks. enheder af Hjemmeværnet, det kan være 
foredragsaftener, eller det kan være en udflugt til en kultursevær-
dighed. Og ikke mindst samarbejdet med andre lokale foreninger og 
veteraninitiativer er en vigtig del af foreningsarbejdet.

Danmarks Veteraner deltog også i markeringen af vores protektor. 
H.K.H. Prins Joachims, 50 års fødselsdag ved opstilling af en fane-
borg på Amalienborg Slotsplads ved Prinsens ankomst til fødsels-
dagsarrangementet.

Aktiviteter i 2019
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Danmarks Veteraner samarbejder gerne med alle seriøse veteranak-
tører, så vore samarbejdspartnere udgør en bred vifte af myndighe-
der og organisationer, både i og uden for Forsvaret.

Naturligt udgør Forsvaret en meget væsentlig samarbejdspartner, 
herunder ikke mindst Veterancentret i Ringsted. 

Også det lokale samarbejde mellem vore lokalforeninger og landets 
kommuner bør nævnes, herunder kontakt til det stigende antal af ve-
terankoordinatorer, ligesom vi lokalt samarbejder med rigtig mange 
veteran-caféer.

ØVRIGE INTERESSEORGANISATIONER
Danmarks Veteraner samarbejder med en række øvrige interessen-
ter på veteranområdet. Blandt mange kan nævnes KFUM Soldater-
mission, Danske Soldaters Landsråd (DSL), Folk & Forsvar, Atlant-
sammenslutningen, Soldaterlegatet, Støt Soldater og Pårørende, 
Familienetværket, Fonden for Danske Veteranhjem, INTERFORCE, DIF 
Soldaterprojekt, Hærløbet, ENGAGE-Veteranfestival og Projekt Grøn-
land. 

Hovedforeningen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) har 
etableret et nyt Veteranudvalg, som vi glæder os til at arbejde sam-
men med.

FN-MUSEET
Danmarks Veteraners samarbejde med FN-museet fortjener en sær-
lig omtale. Vi betragter nærmest museet som ”vores eget” – et muse-
um, der på smukkeste vis fortæller alle veteraners historie, og hvor 
landsformanden er medlem af Præsidiet.

FN-museet har overtaget opgaven med at indkøbe, administrere 
og sælge Landsforeningens medaljer. Det har været en stor succes 
for begge parter. Ligeledes deltager museets udstillingshold ved en 
lang række veteranaktiviteter over alt i landet, hvor de ikke kun mar-
kedsfører museets produkter, men også er fine repræsentanter for 
både Danmarks Veteraner og Veteranstøtten. Det har givet mange 

nye medlemmer til Danmarks Veteraner og mange gode samtaler om  
Veteranstøttens muligheder for at hjælpe veteraner, der normalt 
ikke er en del af veteranverdenen.

Et unikt samarbejde til gensidig gavn og glæde.

World Veterans Federation er verdens største internationale ve-
teranorganisation. Forbundet består af 172 veteranorganisationer 
fra 121 lande, der repræsenterer ca. 60 millioner veteraner over hele 
verden. WVF har rådgivende status i FN’s Sikkerhedsråd.

Danmarks Veteraner varetager her danske veteraners interesser og 
udbreder ofte kendskabet til den officielle danske veteranpolitik. 
Deltagelse sker dog på landsforeningens regning.

Danmarks Veteraner varetager i 2019-21 formandskabet for den euro-
pæiske afdeling af World Veterans Federation.

Samarbejdspartnere, 
nationalt og internationalt
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SAMARBEJDSPARTNERE, NATIONALT OG INTERNATIONALT

The Board of Nordic Veterans Federation er et samarbejde mellem 
de nordiske lande på veteranområdet. Danmarks Veteraner repræ-
senterer Danmark i The Board of Nordic Veterans Federation. Her 
fastlægges blandt andet retningslinjer for de fælles mål, de nordiske 
veteranorganisationer bør præsentere for respektive niveauer af po-
litiske- og andre beslutningstagere.

The Nordic Blue Berets Medal of Honour (1) er indstiftet af de nordi-
ske lande i fællesskab og kan tildeles i guld, sølv og bronze. Medaljen 
er approprieret af H.M. Dronningen som bæringsberettiget. 

H.M. Dronningen, H.K.H. Prins Joachim, Danmarks Veteraners protektor, 
og Folketingets tidligere Formand, Pia Kjærsgaard (DF), har blandt flere 
modtaget medaljen i guld.

Anerkendelse
DANMARKS VETERANERS MEDALJER OG HÆDERSTEGN
Danmarks Veteraner er en traditionsbærende landsforening og bru-
ger en del af sine ressourcer til at løfte og vedligeholde veteraner-
nes traditioner.

Til at fremme korpsånd og kammeratskab har Danmarks Veteraner 
indstiftet en fortjenstmedalje (2) i guld, sølv og bronze, der efter 
indstilling kan tildeles et medlem eller i særlige tilfælde en person 
uden for foreningen.

Medlemskab af Danmarks Veteraner belønnes ved tildeling af såvel 
jubilæumsmedalje (3) som årstegn.
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For mange veteraner betyder det meget at markere deres missioner 
ved at kunne modtage en såkaldt mindemedalje. Det har Danmarks 
Veteraner imødekommet ved at få fremstillet sådanne mindemedal-
jer fra de forskellige missioner.

Således er der mindemedaljer for Gaza (4) (60 år), Congo (5), Cypern 
(6) (50 år), Balkan (7) (25 år) og en medalje for de såkaldte mindre 
missioner (8). 

Disse medaljer overrækkes til de veteraner, der måtte ønske det, ved 
parader, f.eks. i forbindelse med Peacekeepers Day den 29. maj og/
eller ved Danmarks Veteraners Veterantræf.   

1

2 3 4
6 8

5 7
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Hjemmeside
Danmarks Veteraners hjemmeside https://danmarksveteraner.dk/ 
har oplevet en fremgang i besøg i forhold til tidligere år. I 2019 var 
der således 77.074 besøgende mod 73.623 i 2018, en fremgang på  
4,7 %.
 

Veteranportalen
I 2019 tog Danmarks Veteraner initiativ til etablering af et nyt ele-
ment på hjemmesiden, som benævnes Veteranportalen. 

Formålet med Veteranportalen er at samle alle veteranaktørers  
arrangementer, så det bliver lettere for alle veteraner og pårørende 
at finde netop de arrangementer, der passer til dem. Veteranpor- 
talen er en succes, som nu også bruges af en række interesse- 
organisationer uden for veteranverdenen.

Nyhedsmail
Danmarks Veteraner udsender ugentlig ”presseklip” for veteraner og 
ligeledes ugentlig en nyhedsmail med bl.a. Forsvarets opdatering på 
dansk deltagelse i internationale missioner.

Ved udgangen af 2019 er 1.153 tilmeldt denne nyhedsmail, hvilket er 
en svag stigning i forhold til 2018. 

Facebook og lignende
Danmarks Veteraner bruger aktivt sociale medier, bl.a. Facebook, 
hvor vi har ca. 4.000 følgere.

Medlemsbladet Baretten
Danmarks Veteraners medlemsblad Baretten udkommer normalt 6 
gange om året i et oplag på 5.000 eksemplarer. Sidetallet varierer 
mellem 32 og 60 sider pr. udgivelse. Udgifterne til bladet deles lige-
ligt mellem Danmarks Veteraner og Veteranstøtten.

Baretten udgives både elektronisk og som et postomdelt medlems-
blad. 

Baretten dækker landsforeningen Danmarks Veteraner og aktiviteter 
i rammen af Veteranstøtten. Der udgives desuden årligt et særnum-
mer med en samling af Veteranstøttens aktiviteter gennem året.  

Baretten er Danmarks eneste veteranmagasin, og det anvendes 
derfor også af mange andre veteranaktører. Således har Forsvarets 
Veterancenter fast spalteplads i magasinet, og også foreninger som 
Støt Soldater og Pårørende, Familienetværket, Soldaterlegatet m.fl. 
gør jævnligt brug af Baretten.

Danmarks Veteraner 
og de sociale medier

50. årgang | Nr. 02 | 2019

DANMARKS VETERANER

Danmarks eneste veteranmagasin

Januar 2020

Danmarks eneste veteranmagasin

Veteranstøtten – en del af Danmarks Veteraner

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten

Aktiviteter 2019

 SÆRUDGAVE

DE SOCIALE MEDIER



Danmarks Veteraners regnskab for 2019

Danmarks Veteraner har en sund økonomi. De årlige omkostninger 
beløber sig til ca. 1.5 mio. kr., der primært dækkes af kontingentind-
betalinger, donationer, gaver og tilskud fra Veterancenterets 2 mio. 
kr. pulje. 

Hvert medlem eller støttemedlem betaler årligt et kontingent på 
380 kr. Af dette beløb går 110 kr. til den lokalforening, medlemmet 
er knyttet til.
 
Det resterende beløb dækker udgifter til medlemsbladet Baretten, 
fælles aktiviteter og stævner, medaljer og anerkendelse samt PR og 
fællesudgifter.

Forsvarets Veterancenter forvalter en pulje af økonomiske midler, 
som Danmarks Veteraner efter ansøgning hvert år får del i.
 
Veteranstøtten, lokalforeningerne og landsforeningen får gennem 
disse midler mulighed for at gennemføre arrangementer til gavn og 
glæde for veteraner og deres pårørende. Det er både traditionsbæ-
rende stævner og parader, aktiviteter med fokus på pårørende og 
børn samt støtte til veteraner med særlige behov.

Regnskab
Danmarks Veteraner fremlægger hvert år regnskab revideret af revi-
sorfirmaet Total Revision, Vordingborg.

Danmarks Veteraners er registreret med CVR-nr. 32 91 39 38

Det godkendte og reviderede regnskab kan i sin helhed læses på 
Danmarks Veteraners hjemmeside.

Støt Danmarks Veteraner
Hvis du ønsker at støtte Danmarks Veteraner – og dermed øge vore 
muligheder for at hjælpe veteraner og pårørende – kan du gøre det 
på flere måder.

Danmarks Veteraner er af SKAT godkendt til at modtage donationer 
og arv efter Ligningslovens § 8a. Øvrige donationer modtages også.
Liv & Lov Aps giver juridisk vejledning vedrørende arv til Danmarks 
Veteraner.

Medlemskab
Bliv medlem eller støttemedlem af Danmarks Veteraner og lad os 
sammen dele fælles minder og arbejde for veteraners vilkår i sam-
fundet.  Kalenderåret for indmeldelsen er gratis.

Donation
Du kan sende Danmarks Veteraner en donation på min. 205 kr. og 
opnå skattefordel i overensstemmelse med § 8a. Der skal angives 
CPR-nummer eller CVR-nummer og anføres ”donation”. Kontonum-
meret er 4716 4731523649 eller MobilePay på 10093. 

På næste side kan du se eksempler på sådanne donationer.

Landsforeningens økonomi

ÅRSBERETNING 2019  11
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PL JEWELRY

DANSK-BOSNISK FORENING ODD FELLOW LOGEN PAX, HILLERØD

JØRGEN THØGERSEN

Donationerne tilgår både landsforeningen og enkelte lokalfore- 
ninger. Nogle donationer er øremærkede til særlige formål, andre 
kan anvendes generelt til arbejdet for veteraner og pårørende.

Donationerne udgør et væsentligt supplement til foreningens øko-
nomi og muliggør gennemførelse af en lang række nye tiltag og ak-
tiviteter. 

På billederne ses modtagelsen af en række af sådanne donationer.

Donationer

DONATIONER



Danmarks Veteraner vil med en række nye tiltag i 2020 udbygge 
relationerne og samarbejdet mellem lokalforeninger og landsfor-
eningen og derved styrke eksisterende netværk samt etablere nye 
til gavn for helheden. 

På det administrative område vil landsforeningen afdække ønsker 
og behov hos den enkelte lokalforening for direkte støtte til øget an-
vendelse af de sociale medier samt til optimering af økonomistyring. 

Båndene mellem landsforening og lokalforeninger bliver styrket, idet 
Hovedbestyrelsesmøder gennemføres i forskellige egne af Rigsfæl-
lesskabet og med invitation til lokalforeninger om at deltage i dele 
af Hovedbestyrelsesmødet. 

Derved skabes mulighed for direkte dialog bl.a. om emner, der knyt-
ter sig til de enkelte lokalområder. 

På sigt er det tanken at etablere et katalog over ”best practice” på 
udvalgte områder til gavn for alle lokalforeninger. 

Vi vil gøre mere for vores nye og kommende støttemedlemmer, så 
vi kan hjælpe os selv med at værdsætte de gode intentioner om at 
støtte en god sag - veteransagen.

Danmarks Veteraner vil sætte fokus på at styrke medlemstilgangen, 
dels gennem lokalforeningernes tilbud til såvel yngre som ældre ve-
teraner, dels gennem aktiviteter, som favner både veteranen og de 
pårørende, og dels gennem initiativer på de virtuelle områder.

Lokalforeningerne er samlingspunktet for veteranens møde med an-
dre veteraner og pårørende. Det kræver, at tilbuddene dækker en 
bred aldersgruppe, og at vaner og forbehold skal lægges på hylden. 
Måden at mødes på er forskellig fra generation til generation, og det 
er én af de udfordringer, vi sammen skal løfte og gøre til en succes.

Veteraner og deres pårørende, især børn, har behov for at være fæl-
les om aktiviteter. Oplevelser, hvor mor og far har frihed til at være 
familie, og hvor børnene føler tryghed. Veteranstøtten arrangerer 
flere sådanne aktiviteter, og der bliver øget fokus på dette område. 

Et særligt fokusområde er tilgang af yngre veteraner. Nødvendighe-
den heraf fremgår tydeligt af medlemskredsens alderssammensæt-
ning. Mere end halvdelen ligger mellem 50 og 70 år. 

Gennemsnitsalderen er ca. 64 år, så det er vigtigt med flere, yngre 
medlemmer, så gennemsnitsalderen kan sænkes. 

Det er én af de vigtigste opgaver i det/de kommende år.

Fokusområder i 2020
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Året i billeder, Veteranstøtten
En del af Danmarks Veteraner

Veteraner støtter veteraner

LA SANTA SPORT FÅRUP SOMMERLAND

NIJMEGEN

FRILUFTSUDVALGET

BOWLING

NORDIC MC TOUR
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Året i billeder, Danmarks Veteraner
Respekt, anerkendelse og sammenhold

NATO-DAG

MINDEDAG 22. DECEMBER

FLAGDAG GRØNLANDFLAGDAG FÆRØERNE

VETERANTRÆF

FN-DAG
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DANMARKS VETERANER
taler veteranernes sag og er din indgang til fællesskabet og gode oplevelser!

Meld dig ind og mød kammeraterne fra din mission.

Som godkendt almennyttig forening har du mulighed for at give en skattefri gave/donation  
til Danmarks Veteraner og Veteranstøtten via Danske Bank, Reg. Nr.: 4716,  
Kontonummer 473 152 3649 og Mobile Pay 10093. CVR-nummer 32 91 39 38.

VETERANSTØTTEN
har en døgnåben telefonlinje 80608030, laver aktiviteter, gensynsture, møder,  

idræt mm. for veteraner og pårørende samt bestyrer Camp Frøslev i Frøslevlejren.
Veteraner støtter Veteraner

Danske Bank: Reg. Nr. 9570, Kontonummer 126 278 31. 
CVR-nummer 29 28 79 10.

FN MUSEET I FRØSLEVLEJREN
Fra Gaza til Afghanistan

Vi fortæller din historie 
– og om alle de andre missioner fra 1948.

Tak til de over 17.000 gæster, som besøgte FN Museet i sæson 2019.
Åbent hver dag fra 28. marts til 3. november 2020 – dagligt kl. 09.00 – 17.00.

Uden for sæsonen kan du booke rundvisning på mobil 40 35 13 33.

Besøg vor webshop Veteranshoppen.dk – åben hele året med gode tilbud!

Dine kontakter til mere viden 
om Veteranerne

VETERANCENTRET
- din indgang til støtte!

Telefon 72 81 97 00  //  www.veteran.forsvaret.dk 

  formand@danmarksveteraner.dk  //  www.danmarksveteraner.dk
Facebook: Danmarks Veteraner

Telefon 80608030  //  www.veteranstøtten.dk
Facebook: Veteranstøtten

FN Museet, Lejrvej 81  //  6330 Padborg
Telefon 74 67 68 55  //  www.fnmuseet.dk


