GLADSAXE KOMMUNE

Veteranrådsmøde

Social- og Sundhedsforvaltningen
De Frivilliges Hus
Dagsorden Veteranrådsmøde 24. januar 2017 kl. 911, De Frivilliges Hus, Taxvej 15, Bagsværd

Dato: 19. januar 2017
Af: Trine Sandberg Ladegaard

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

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

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af Referat fra d. 7. Vedhæftet som bilag
december 2016

3.

Godkendelse af reviderede ved- Vedhæftet som bilag
tægter og forretningsorden

4.

Status på høringspart

Svar fra Forsvarsministeriet er vedhæftet som bilag

5.

Opfølgning på igangsatte initiativer og status

Rikkes oversigt er vedhæftet som bilag.
- Er der initiativer, der skal følges op på?
- Er der initiativer, der skal skrinlægges, hvis de ikke
længere er relevante?

6.

Opfølgning på tilbagemeldinger
fra kommunerne

Jf. referat fra mødet 7. december: udkast på strategisk
(Henrik) og policy (Jeanne / Henrik) niveau.

– udarbejdelse af ’veteranstrategi’

Henrik og Jeanne fremsender udkast inden mødet.
Diskussion af operationelt niveau i kommunerne på
baggrund af det præsenterede (supplerende, konkrete
tiltag, som kan understøtte indsatsen i kommunerne)
Tidsplan for, hvornår – og hvordan – strategien kan
præsenteres for de fem kommuner og evt. for andre.

7.

Forslag om at afholde veterankonference

På sidste møde blev det vedtaget, at Jeanne udarbejder et arbejdspapir, vi kan drøfte forslaget ud fra.
Jeanne fremsender arbejdspapir inden mødet.

8.

Henvendelse fra Vetho

Brevet er vedhæftet som bilag.
Vetho vil gerne stå for at udføre punkt 1 og 2, forberede punkt 3 samt søge midler til punkt 4.
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9.

Organisationsdiagram

Vedhæftet som bilag

10. Driftsbudget

Punkt fra sidste møde – alle overvejer, hvad de kan
byde ind med ift. opgaver og netværk.
Vedhæftet som bilag

11. Mødedato i september

Hver kommune bidrager med 10.000 kr. i 2017, der
overføres til og administreres af Gladsaxe Kommune.
5. september er flagdag. Skal vi rykke mødet?

12. Evt.
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