GLADSAXE KOMMUNE

NOTAT

De Frivilliges Hus

Dagsorden Veteranrådsmøde 19. april
kl. 9-12, Herlev Frivilligcenter, Herlev
Hovedgade 172

Dato: 4. april 2017
Af: Trine Sandberg Ladegaard

Mødedeltagere:
Alf Døj (Vetho)
Henrik Bæth (Vetho)
Jens Minnet (Ballerup)
Michael Hansen (Ballerup)
Anders Poulsen (Furesø)
Trine Nobel (Furesø)

Trine Ladegaard (Gladsaxe)
Simon Gahms Henriksen (Gladsaxe)
Jeanne Blyme (Herlev)
Rikke Røge Forchammer (Herlev) (afbud)
Tommy Wedel (Lyngby-Taarbæk)
Anne Jeremiassen (Lyngby-Taarbæk)

Dagsorden

Bemærkninger og bilag

1.

09:00-09:05

Godkendelse af dagsorden

2.

09:05-09:10

Godkendelse af Referat fra d. 24.
januar 2017

Vedhæftet som bilag

3.

09:10-09:20

Jobordning for Veteraner

Henrik præsenterer en lille undersøgelse af status for ordningens implementering.

4.

09:20-10:20

Udkast til ’anbefalinger’ til kommunerne

5.

10:20-10:40

Møde for kommunale ledere

Hvordan skal vi forholde os til ordningens implementering samt hvad status er i de fem kommuner? Skal det f.eks. indgå som en af anbefalingerne?
Udkast til indstilling er vedhæftet som bilag
Henrik og Jeanne præsenterer det gennemarbejdede oplæg til diskussion.
Udkastet er vedhæftet som bilag
15. juni kl. 15-16 på Herlev Rådhus præsenterer
vi udkastet til ledere fra de fem kommuner til
dialog og kvalificering.
Har alle kommunale repræsentanter i rådet afklaret deltagelse fra deres kommune?

6.

10:40-11:00
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Mulighed for at kontakte hhv. veteraner i kommunerne (via invitationen til Flagdag) og soldater in-
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Hvem deltager fra Veteranrådet, hvordan skal
anbefalingerne præsenteres, og hvad er den videre proces efterfølgende?
Se referat fra sidste møde, punkt 4. Arbejdsgruppen v. Alf og Trine skulle fremlægge oplæg
til formål for samtykkeerklæringen, men har
ikke nået det.

7.

11:00-11:10

8.

11:10-11:20

9.

11:20-11:30

den udsendelse (via Forsvarsministeriet) gennem en samtykkeerklæring.
Flagdag
Hvad vil vi gerne være fælles om på flagdagen?
Hvad kan vi tilbyde til kommunerne at vi kan
gøre? Hvad er vigtigt at have fokus på?
Veterankonference
Til orientering: Næste veterankonference arrangeret af Forsvarets Veterancenter finder sted i
Horsens den 10. oktober 2017.
Betyder det, at vi for nu skrinlægger ideen om at
holde vores egen konference?
Hvad kan dækkes?
Kørsel og forplejning til veteranrådsmøder?

Driftsbudget

Oprindeligt budget er vedhæftet som bilag
Vedhæftet som bilag

10. 11:30-11:40

Organisationsdiagram

11. 11:40-11:50

Orientering fra Henriks møde på
veterancentret

12. 11:50-11:55

Fast orienteringspunkt: styrket
samarbejde med kommuner og
andre offentlige myndigheder
Evt.

13. 11:55-12:00
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