
Referat nr. 2 – Danmarks Veteraner – afd. Bornholm – 2020..........
Bestyrelsesmøde onsdag den 5 februar kl. 15.00 – 17.00 Veterastuen A.K.  

Deltagere: Helge Hansen, Klaus Buchholdt, Kenny Lemvig, Kent Pedersen. Jesper
                   Dahl, Per Jacobsen, Jens Peter Andersen, Poul Berlin.
                   Gæst – Veteran koordinator Niels Chresten Andersen.
Afbud:      Lennarth Riis, Erik Qvist,  

Indledning – Helge bød velkommen, med en særlig velkomst til vores gæst.                
Niels Chresten Andersen, der har lovet at fortælle om arbejdet som                              
veteran koordinator.                                                                                                         
Klaus havde ved generalforsamlingen fået betænkningstid om kasserer posten, frem 
til bestyrelsesmødet i dag.  
Klaus kunne meddele at han over tager kasserer posten, de nødvendige overdragelser
sker mandag den 10 februar.  

DAGSORDEN.  

1. Godkendelse af dagsorden – dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 1. 2020. - referat godkendt.

3. Indlæg/orientering af Veterankoordinator.
    Kommunal Veterankoordinator / funktionsbeskrivelser og opgaver.   
    For at styrke indsatsen blandt veteraner / tidligere udsendte på Bornholm vedtog
    kommunalbestyrelsen den 25 januar 2018 årligt at afsætte 200 timer til den kom-
    munale veteranindsats, fordelt på følgende opgaver.

- Styrke koordinationen mellem bisidderne/mentorer og kommunens sagsbehandler
- rådgivning om støttemuligheder og teknisk bistand ved ansøgninger.
- formidling af trlrfonlinier/hotlines og kontakt til organisationerne bag disse.
- Deltagelse i organiseringen og formidlingen af den årlige flagdag 5 september.
- Bornholms Veteran Forum ( BVF ) sekretariatsbetjening.
- Kontakt til Veterancenteret og netværk af kommunale veterankoordinatorer.
   Varetagelsen af opgaverne placeres i Regional Udvikling IT og Sekretariatet.
   
   Der er udarbejdet en ÅRS PLAN 2020 over de aktiviteter der skal afvikles og hvad
   det koster. Af de aktiviteter der ligger os nærmest, kan nævnes Flag dagen for de
   udsendte 5 september, samt Frivillig Fredag 25 september.
   Vi bliver løbende holdt underrettet om de aktiviteter der bliver i gang sat.
   Efter en mere privat snak om flere forskellige emner, kunne formanden takke Niels
   for en interessant gennemgang af Veteran koordinaters arbejde.  

4. Evaluering af generalforsamlingen.
    Som før omtalt overtager Klaus kasserer posten, Men han påpegede at han havde 



behov for hjælp til afhentning af øl, og vand.  Bestyrelsen var enige om at give den 
hjælp der var behov for så det skulle det ikke give problemer.                                       
Det mere formelle ordnes på mandag den 10.
    Vi mangler en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at finde en.
4. forsat.
    3 fra bestyrelsen er på valg næste år: Lennarth Riis, Klaus Buchholdt, og Kent  
     Pedersen. Biksemaden var udmærket. Især med en pris på 50 kr.  

5. Orientering alle.
    Vagn Risager har ringet og spurgt til generalforsamlingens forløb. Svar ”udmærket 
    Landsformand Niels Hartvig Andersen har meddelt at Per Amitsbøll Rasmussen
    kone er død. Foreningen sender en krans til begravelsen.
    Dronningens 80-års fødselsdag 16 april 2020. Vi deltager med fanebærer og fane-
    løjtnant Per Jacobsen og Kenny Lemvig – reserve Helge Hansen.
    Per har fået sit Congo foredrag optaget af landsradioen – Tillykke!!! vi afventer når
    den er klar til udsendelse.

6. Næste møde – Onsdag den 4 marts kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen A.K.

                                                                                                         Referat Poul Berlin.
              


