Dagsorden Veteranrådsmøde 28. februar 2018 kl. 14-16 i De Frivilliges Hus
Mødedeltagere
Alf Døj (Vetho)

Trine Ladegaard (Gladsaxe)

Henrik Bæth (Vetho) afbud

Simon Gahms Henriksen (Gladsaxe) afbud

Michael Hansen (Ballerup)

Jeanne Blyme (Herlev)

Anders Poulsen (Furesø) afbud

Karsten Lomholt (Lyngby-Taarbæk)

Flemming Sommer, Furesø Kommune
Michael B. Jacobsen, Herlev Kommune

1. Valg af ordstyrer og referent.
Trine Ladegaard blev valgt som referent, og Jeanne Blyme blev valgt som ordstyrer.
2. Præsentation af nye og velkomst, samt evaluering af hvem der mangler.
De tilstedeværende præsenterede sig selv. Rådet er blevet politisk forlænget, i nogle kommuner for en
2-årig periode, og i andre for en 4-årig periode. Ikke alle kommuner har udpeget deres nye
repræsentanter endnu. Fra Lyngby-Taarbæk skal der udpeges en frivillig ildsjæl til at indgå i Rådet.
Karsten Lomholt undersøger status med Lyngby-Taarbæk kommune.
Michael Hansen kommer ikke til at repræsentere Ballerup fremover. Det bliver sandsynligvis den nye
veterankoordinator. Det vides ikke om der kommer en ny frivillig repræsentant i stedet for Jens.
Michael følger op med Ballerup kommune om at melde navne ind til rådet.
3. Valg af konstitueret formand og næstformand der skal fungere frem til en evt. vedtægtsændring.
Alf og Simon fungerer som konstitueret formand og næstformand frem til næste vedtægtsændring.
4. Valg af kommune til sekretærrolle.
Sekretærbetjeningen af rådet går på omgang mellem de deltagende kommuner. Herlev og Gladsaxe har
varetaget opgaven, og det er derfor enten Ballerup, Furesø eller Lyngby-Taarbæk, der skal overtage
opgaven fra Gladsaxe i 2018. Alf konferer med Ballerup kommune om at de overtager
sekretæropgaven.
5. Kommunal forventningsafstemning:
Alf vil som formand gerne have mulighed for at kontakte medlemskommunerne direkte, gerne på
politisk niveau for at indgå i dialog om forventninger, prioriteringer og behov og gøre opmærksom på
rådets arbejde.

Veteranrådets medlemmer debatterede, hvad der kan komme ud af sådan en dialog samt behovet for
selv at være afklarede om vores rolle som råd.
Vi skal have fokus på, at det er de rigtige mennesker, der er medlemmer, og at vi opnår progression i
arbejdet i den kommende periode. Vi skal være skarpe på de nye samarbejdsmuligheder, der kan være
med Veterancentret, og på hvordan vi som råd kan være bindeled mellem staten og kommunerne. Ved
at være forbindelsesled mellem kommunerne og veterancentret kan vi påvirke begge dele og gøre en
bedre indsats.
Beslutningen blev, at Alf laver et mere konkret oplæg til, hvad han gerne vil tale med de kommunale
politikere / Borgmestre om. Alf må gerne tale med dem, han finder det opportunt at tale med, og han
vender det med rådet per mail.
6. Forslag til ændringer af vedtægter for sammensætning af rådet
Vi lagde med evalueringen op til, at medlemskabet skulle udvides fra en til to eller tre medlemmer fra
veteranorganisationer.
Vedtægterne revideres til, at der kan optages medlemmer, der kan stå inde for formålsparagraffen.
Det er vigtigt, at nye medlemmer har en form for lokal forankring – en eller anden grad af regional
forankring omkring vores fem kommuner, eller repræsentanter for en personalegruppe frem en
organisation. Vetho fortsætter som repræsentant for den militære sølje.
Jeanne og Alf forbereder oplæg om, hvem der kunne inviteres ind. Det kunne f.eks. være
Soldaterlegatet, Lægeforeningen, sygeplejerådet, KFUMs soldatermission, beredskab øst, vestegnens
politi eller lokale lægeforeninger.
Trine laver udkast til reviderede vedtægter til næste veteranrådsmøde.
7. Dato for næste møde? Sted og facilitator?
Næste møde bliver på Lyngby Taarbæk Kommunes Rådhus d. 12. april kl. 14-16. Jeanne sender
dagsorden ud, hvis ikke sekretærposten er landet inden da.
Trine skriver datoen i mailen, når hun udsender referatet.
8. Evt.
Der var ingen punkter.

