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Referat af konstituerende møde i Veteranrådet
1. Drøftelse og godkendelse af vedtægter for Veteranrådet for Gladsaxe, Herlev og Ballerup Kommuner (bilag vedhæftet).
Vedtægter godkendt med rettelser.
2. Drøftelse og godkendelse af forretningsorden for Veteranrådet for Gladsaxe, Herlev og Ballerup Kommuner (bilag vedhæftet).
Forretningsorden godkendt med få rettelser.
3. Konstituering med formand og næstformand.
Alf Døj fra VETHO er formand.
Simon Gahms Henriksen fra Gladsaxe Kommune er næstformand.
4. Nyheder fra Veteranområdet.
Frivilligcenter Herlev og VETHO:
 Foredrag ”Jeg var udsendt og jeg var stærk” af Niels Blok 13. april kl.
18 i Frivilligcenter Herlev med.
 Tur til Veteranhaven i Slagelse den 11. maj. Bussen kører fra Frivilligcentret kl. 18. Der er forplejning i bussen, og vi er hjemme igen kl.
21.30.
 Veteranrådets medlemmer opfordres til at deltage i de to arrangementer.
 3. maj kl. 18 i Herlev Teaterbio. Filmen Krigen og paneldebat.
Kuben Management har inviteret Alf Døj og Jeanne Blyme til et arrangement
og fortælle om arbejdet med veteranområdet.
Den 14. marts skal Alf Døj og Jeanne Blyme deltage i debat på Christiansborg
om ny veteranpolitik. I debatten repræsenterer de Veteranrådet.
Ballerup Kommune:
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Ballerup Kommune har afsat midler til at betale for, at Jeanne Blyme kan fortsætte arbejdet med at koordinere veteranindsatsen i Frivilligcenter Herlev efter den nuværende projektperiodes udløb. Ballerup opfordrer de øvrige kommuner til at gøre det samme.
VETHO:
Vil godt samarbejde med frivilligcentrene fra Ballerup og Gladsaxe Kommune.
5. Målgrupper for arbejdet i Veteranrådet. Drøftelse af hvordan vi når ud til
andre målgrupper/værn, end dem vi kan få adresser til gennem forsvaret.
Jeanne Blyme er inviteret med i en arbejdsgruppe, der skal samle initiativer og
indsatser fra private og foreninger. Arbejdsgruppen er nedsat af Veteranstøtten.
6. Wingman-projektet. VETHO orienterer om projektet og rådet drøfter, hvordan parterne i rådet kan understøtte hinanden i indsatsen.
Udsat til næste møde.
7. Projektet ”Aktivitets- og mødested for veteraner”, som er udmeldt af Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet, hvor der er mulighed for at
søge midler. Orientering ved Frivilligcenter Herlev. Drøftelse af hvordan
Veteranrådet sammen kan søge om midler gennem projektet.
Udsat til næste møde.
8. Henrik Bæth orienterer om tiltag i jobcentrene i Kalundborg, Odsherred og
Holbæk Kommuner, som ligner wingman-projektet.
Udsat til næste møde.
9. Kommunikation i gruppen.
Dokumenter skal være tilgængelige for alle (vedtægter, forretningsorden,
dagsordener og referater). Dokumenterne ligger på de 3 kommuners hjemmesider/politikerweb.
Indkaldelse til møder etc. sendes på mail.
Jeanne Blyme sender relevant materiale om arrangementer på veteranområdet.
Emne til kommende møde: Synligheden i Veteranrådet.
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