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1.
Punkter til beslutning
1.1. Ansættelse af tværkommunal veterankonsulent
Veteranrådet udarbejder en officiel indstilling til de 3 kommuner om, at Veteranrådet får et driftsbudget og får tilført ressourcer til understøttende funktioner,
deltagelse i aktuelle konferencer, ressourcer til at søge puljer til samskabelsesprojekter og andre aktiviteter.
Veteranrådet udarbejder en projektbeskrivelse for wingman og andre aktiviteter
som et 2-årigt projekt til Soldaterlegatet.
En af kommunerne skal være projektejer, og det skal være et samarbejdsprojekt
mellem veteranrådets kommuner.
Veteranrådet er følgegruppe og har en rådgivende funktion. Der udpeges 2 medlemmer fra Veteranrådet til projektets styregruppe.
Der udarbejdes et udkast inden udgangen af september.
Rådet behandler ansøgningen på et møde i oktober.
Arbejdsgruppe: Alf Døj, Rikke Røge Forchhammer, Henrik Bæth, Trine Ladegaard.
1.2.
Fastlæggelse af kommunikationsstrategi
Veteranrådet skal i den første periode satse på artikler i lokalaviserne i de tre
kommuner.
Kommunikation tænkes ind i alle aktiviteter, hvor det vurderes, at der er nyhedsværdi.
Øvrige forslag parkeres indtil videre og eksisterende kanaler benyttes. Gladsaxe
og Ballerup Kommuner har officielle facebooksider.
1.3.
Fastsættelse af møder til resten af året
6. oktober kl. 9-11
2.
2.1.

Punkter til orientering
Udvidelse af Veteranrådet
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Herlev Kommune har lavet en indstilling til Sundheds- og Voksenudvalget om at
Lyngby Kommune inviteres med i Veteranrådet og at Veteranrådet fremadrettet
kan beslutte om andre kommuner kan inviteres med.
Gladsaxe og Ballerup Kommuner afventer, at processen føres videre.
2.2. Fælles deltagelse i Veterankonferencen 2016 den 28.-29. november
Jeanne Blyme, Alf Døj, Henrik Bæth og Michael Hansen deltager som Veteranrådets repræsentanter.
2.3. Status fra Wingman-udvalget
Se beslutninger under punkt 1.
2.4. Flagdagen 2016 i de 3 kommuner
Gladsaxe Kommune har inviteret til et eftermiddagsarrangement på Gladsaxe
Rådhus kl. 15.30-17.00. Der er 129 tilmeldte. Brev fra VETHO uddeles ifm. afholdelse af arrangementet.
Herlev Kommune har inviteret til et aftenarrangement i Herlev Teaterbio kl. 1821.30 – ”Kaffe og kage mellem krudt og kugler”. Formålet er at bygge bro mellem
veteraner og deres pårørende og borgere. Der er udarbejdet et program, som er
vedhæftet referatet. Sammen med invitationerne er der et brev fra VETHO. Der
forventes 50 deltagere.
Ballerup Kommune har inviteret til eftermiddagsarrangement på Gladsaxe Rådhus. Sammen med invitationerne er der et brev fra VETHO. Der forventes 50 deltagere.
3. Punkter til næste møde
 Frivilligt Veteranforum – opfølgning på evaluering. Herunder tilbud og
kontaktpersoner indenfor veteranindsatsen.
 Status på projektansøgning
 Status på optagelse af andre kommuner
 Brug af andre kanaler end mail til videndeling i Veteranrådet
4. Eventuelt
Veteranrådet er inviteret til et arrangement i Ballerupcenteret, der hedder Hverdagens Helte. Veteranrådet har spurgt VETHO, om de vil deltage. VETHO skriver til Ballerupcenteret.
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