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1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Wingman-projektet.
VETHO orienterer om projektet og rådet drøfter, hvordan parterne i rådet kan
understøtte hinanden i indsatsen.
Der nedsættes en gruppe under veteranrådet, der taler projektet igennem.
Gruppen består af: Alf Døj, Henrik Bæth, Jeanne Blyme og Rikke Røge Forchhammer.
Rådet giver følgende bemærkninger med til arbejdsgruppen:
 Det er vigtigt, hvordan projektet bliver italesat og præsenteret.
 Wingman skal tænkes som et motiverende netværk. Der er en gensidighed i relationen og det handler om spejling.
 Det handler om at så frøet ved udsendelsesmødet, inden soldaten tager
afsted. Her er den udsendte måske mere modtagelig for ideen, end ved
hjemkomsten. Det skal undersøges, hvordan wingman kan præsenteres
på de møder som forsvaret afholder inden udsendelsen.
 Forsvaret afholder møder for pårørende, hvor der også kan orienteres om
wingman.
 Frivilligcenter Herlev er ved at udvikle et projekt for pårørende til udsendte.
 Opgaven skal løses i samspil mellem civilsamfund og kommuner.
 Lige nu er der ca. 10 personer, der godt vil stille op som wingman.
3. Projektet ”Aktivitets- og mødested for veteraner”
Projektet er udmeldt af Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet, hvor der
er mulighed for at søge midler.
Der er udmeldt en pulje på 6 mio. kr., som kan søges af kommuner, der har søgt
penge til områdefornyelse. Jeanne sender en liste over hvilke kommuner, der kan
søge midler.
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4. Tiltag i jobcentrene i Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommuner
Henrik Bæth orienterer om tiltagene, der ligner wingman-projektet.
Formanden for ”soldater til soldater”, Kurt Birger Hansen, og Henrik Bæth mødes snart og udveksler synspunkter med henblik på at støtte hinanden.
Jobcentrene frikøber mentortimer til de personer, der stiller op i projektet ”soldater til soldater”.
Beskrivelse af initiativet: Soldater for soldater.
Formål
Formålet med Soldater for Soldater er, at gennemføre eller understøtte aktiviteter, der fører til eller understøtter, at ledige veteraner og tidligere militært ansatte
i Forsvaret kommer i beskæftigelse eller uddannelse
Målgruppe
Målgruppen er de alt for mange arbejdsløse, men arbejdsparate soldater/veteraner, der findes i Danmark.
Koncept
Soldater for Soldaters forretningsmodel er opbygget på bl.a. Kommune- og virksomhedssamarbejde.
Der etableres aftaler med kommuner, hvori det fremgår at Soldater for Soldater
har ansvaret for at få arbejdsløse soldater tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Der opbygges og trækkes på et tæt netværk af virksomheder, der ønsker at gøre en positiv forskel for soldaterne. Det vil være kendetegnende for
virksomhederne, at de ejes, drives eller ledes af personer med tidligere eller nuværende tilknytning til forsvaret, eller personer som har en tilknytning til forsvaret, som driver et engagement, og giver virksomheden en viden om, at den tidligere soldat er en kompetent arbejdskraft.
Buddykoordinatorer
En buddykoordinator følger og leder de lokale buddies og opbygger et lokalt
netværk af virksomheder, der kan trækkes på og bruges til rekrutteringen. Buddykoordinatoren er en tidligere eller nuværende tjenestegørende soldat med et
stort erhvervsnetværk i kommunen. Buddykoordinatoren er udpeget fra Soldater
for Soldaters store netværk og lønnes på timebasis for sin indsats.
Buddies
Buddykoordinatoren finder og udpeger buddies (mentorer) i kommunen blandt
sit soldaternetværk, der skal virke for de respektive arbejdsløse soldater/veteraner. Buddien er frivillig og ulønnet. Alle Buddies skal være nuværende eller tidligere soldater/veteraner.
Professionelt erhvervsrettet Administrationssystem
Soldater for Soldater har entreret med et professionelt konsulentfirma, MentorLink ApS, som er ejet af en soldat. Selskabet leverer til kostpris et administrationssystem, som kan koordinere oplysninger og informationer om jobåbninger,
buddies og virksomheder på tværs af kommunerne.
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5. Flagdag den 5. september
Gladsaxe Kommune: Byrådssekretariatet arrangerer det, og der er afsat penge til
at afholde det. Vil oplyse om aktiviteter på flagdagen. Ønsker viden om hvem
der er kontaktpersoner i de enkelte kommuner.
Ballerup Kommune: Borgmestersekretariatet arrangerer det. Roll-up og pjece om
wingman og VETHO. Afholdes på rådhuset.
Herlev Kommune:
 Middag i Frivilligcenter Herlev med borgmestertale.
 Artikler om flag og flagning i 6 uger op til Flagdagen i Herlevbladet.
 Omtale af oprettelse af selvhjælps- og samtalegrupper for pårørende i frivilligcenter-regi
 Sound walk. Dvs. vi optager interviews med soldater og deres familier
(både børn og voksne). Disse interviews inkl. en lille film, kan man hente
via en app på særlige spots i bymidten – med premiere på Flagdagen.
Der er søgt midler hos Forsvarets Veterancenter. Svar medio juni
6. Veteran for livet
VETHO orienterer om arrangementet den 3. maj.
Alle medlemmer af veteranrådet hjælper til med udbredelse af budskabet.
7. Eventuelt
Veteranhøring i marts på Christiansborg. Alf Døj og Jeanne Blyme holdt oplæg
om Veteranråd, pårørendeindsatsen og tankegang om wingman. Panelet kommenterede og krediterede for de input, som Alf Døj og Jeanne Blyme kom med.
Kommunerne skal lave en fælles indsats for at få viden om, hvem veteranerne er.
Punkt til kommende veteranrådsmøde.
Veteranrådet kører sammen til Slagelse den 11. maj.
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