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1. Godkendelse af referat fra den 6. oktober 2016
Vedhæftet som bilag.
2. Godkendelse af reviderede vedtægter og forretningsorden
Vedhæftet som bilag.
3.

Drøftelse af tilbagemeldinger fra kommunerne på Veteranrådets forespørgsel
Vedhæftet som bilag.
På baggrund af drøftelserne i rådet, foreslås det, at der nedsættes et udvalg, der
skal udarbejde et forslag til en fælles veteranstrategi/politik. Det foreslås, at politikken skal indeholde muligheden for tværkommunalt veterankoordination/konsulent/udvalg, tilbud til veteraner ifbm job/bolig/uddannelse mm.
samt præventive tiltag.
4. Drøftelse af evaluering af styrket veteranindsats
Veteranrådet har ikke været høringspart i evalueringen.
På baggrund af drøftelsen skal veteranrådet rette henvendelse til Veterancentret,
hvori vi beder om at blive deres høringspart fremadrettet.
5. Frivilligt Veteranforum
Frivilligt Veteranforum har evalueret sig selv.
Jeanne Blyme var en del af den tre-mandsgruppe, der stod for det, og har deltaget i fremlæggelsen med oberst Jette Albinus som tilhører.
Frivilligt Veteranforum er fremkommet med en ide, som de kalder Regionsmodellen. En ide om, hvordan Frivilligt Veteranforum kan udvikle sig og tilpasse
sig det aktuelle behov for vidensdeling og netværk for alle aktører på veteranområdet. Deres bud er, at der er behov for et regionalt mødeforum i hver region, og
at der etableres et årligt seminar foranstaltet af Veterancentret, hvor alle mødes.
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(Fremfor den nuværende model, hvor man mødes fire gange årligt i Frivilligt Veteranforum).
Jette Albinus havde lige forinden fremlagt en ide, som hun kalder Forum-modellen, men som stort set går ud på det samme.
Veteranrådet skal drøfte hvorvidt vi skal forsøge at tage en tete om at blive fundamentet i en regions-konference, hvor vi samler alle aktører i det nord-vestsjællandske f.eks. i 2017.
Veteranrådet kan søge penge til dette hos Veterancentret og/eller hos Soldaterlegatet.
6. Tilbagemelding fra konferencen
Jeanne Blyme og Michael Hansen giver en tilbagemelding fra konferencen.
7.

Eventuelt
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