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Referat
BROEN Vordingborg
Generalforsamling
Den 28. februar 2022 kl. 1900
i Vordingborg Gymnastikforenings mødelokale
Næstvedvej 5
Vordingborg
Forud for generalforsamlingen præsenterede de tilstedeværende sig.
1. Valg af dirigent og referent: Kaj foreslog Hans Jørgen Henriksen som dirigent og
Dorte Hansen som referent. Det blev vedtaget.
2. Beretning: Formanden supplerede bestyrelsens skriftlige beretning med mundtlige
kommentarer: Egentlig kan jeg blot henvise til den skriftlige og udsendte beretning.
Dog er der lige nogle sammenfattende kommentarer, der skal med på vejen. Vi må
konstatere, at det har taget nogen tid at komme videre efter Cowid 19 – pandemien.
Klubber og faciliteters nedlukning har sat deres præg. Vi har fået langt færre
henvendelser gennem de sidste par år end det var normalt før. Vi ser tegn i sol og
måne på, at der igen kommer gang i ansøgningerne her hen over foråret. Vi har
fortsat modtaget donationer. En af vore efterhånden ”faste leverandører” EDC
Fonden v/ Poul Erik Bech har for tredje gang beriget os med kr. 50000,- . Vore
tætte samarbejdspartnere RØDE KORS Møn og RØDE KORS Vordingborg har
ligeså bidraget med store beløb fra deres overskud i genbrugsbutikkerne. Tak for
det men også en stor tak til Vordingborg Atletik Klub, at de har haft BROEN
Vordingborg i tankerne, da de skulle træffe beslutning om fordeling af klubbens
sidste midler på grund af nedlukning af klubben. De fortsatte donationer og de
begrænsede ansøgninger gør at vi er rimeligt økonomisk ”velpolstrede” før det for
alvor går løs.
Vi har været aktive i dialogen med DGI for at finde løsninger, hvor flere
organisationer samarbejder for at støtte de familier og børn, der har brug for et skub
– såvel af økonomisk som af anden karakter. Tak til konsulent Tim Lynnerup
Payberg, der har bidraget også med erfaringer fra projekter i andre
Storstrømskommuner. Dialogen med DGI Storstrøm er resulteret i et
samarbejdsprojekt mellem Vordingborg Kommune, DGI Storstrøm og BROEN
Vordingborg. Projektperioden kører over to år. Vordingborg Kommune og DGI
Storstrøm har afsat lønomkostninger til ansættelse af en ”Brobygger” – og BROEN
Vordingborg bidrager med betaling til kontingent og udstyr. Det er så økonomien i
projektet. Men den helt store landvinding i projektet er muligheden for en tættere
kontakt til børnene og familierne. Erfaringer viser, at det er den håndholdte hjælp,
opfølgning i foreningerne og mulige følgeordninger, der giver resultater.
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Vi kan i disse dage forudse, at der snarest vil komme flygtninge fra Ukraine i en
størrelsesorden som vi oplevede i 2015. Det må og skal vi være klar til.
Foreningerne er væsentlige for ikke mindst børnenes velbefindende i Danmark.
Brobyggeren er ansat. Han hedder Jonas Kold og er tiltrådt allerede den 1. februar.
Velkommen til samarbejdet. Vi glæder os til at komme i gang her umiddelbart efter
generalforsamlingen. I øvrigt er det en glæde for os at se, at Vordingborg Kommune
på det politiske niveau og ledelsesniveauet har flyttet sig i bestræbelserne på at nå
de mere udsatte grupper. Der er skabt en reel erkendelse af, at flere skal
samarbejde. Mange organisationer skal bidrage – så kan vi nå bedre resultater.
Ordet SAMSKABELSE er blevet nævnt af flere politikere fra forskellige partier – på
det seneste.
Senere på dagsordenen skal vi til vedtægtsændringer og valgene. Karin og jeg har
været med siden stiftelsen i 2013 og da jeg i år fyldte 75, har vi begge valgt at
trække os, når vi er på valg i 2023. Andre har også meddelt, at de vil gå af næste
år. Bestyrelsen ønsker, at vi søger at etablere ”glidende overgange”. Det kan vi
gøre ved at udvide antallet i bestyrelsen. Argumentation følger.
Der var som sædvanlig debat om, at kun ganske få foreninger er medlemmer af
BROEN Vordingborg. Vi ser det ikke som manglende vilje fra foreningernes side
men derimod snarere en forglemmelse. Vi drøftede det på sidste bestyrelsesmøde
og besluttede, at vi ville prøve at løse det ved en mere automatisk betalingsprocedure.
3. Godkendelse af regnskab: Else-Marie gennemgik det reviderede regnskab. Vi har
haft indtægter kr. 135368,75 og udgifter kr. 100919,67. Årets resultat er således
kr.34449,08.
Ved årets slutning var vores bankindestående kr. 197202.11. Resultatet er tydeligt
præget af coronasituationen. Regnskabet blev godkendt. Budget for 2022 blev
fremlagt.
4. Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent: Bestyrelses stillede dette
forslag:
Nuværende § 3: Organisering stk. 2: Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 5
og max. 7 medlemmer.
Ny § 3: Organisering stk. 2: Foreningen ledes af en bestyrelse på max. 9
medlemmer.
Nuværende § 5: Bestyrelsen stk. 1: Bestyrelsen består af formand, næstformand,
økonomiansvarlig og op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Blandt disse udpeges
kontaktpersoner med ansvar for hvert sit geografiske område.
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Ny § 5: Bestyrelsen stk. 1: Bestyrelsen består af formand, næstformand,
økonomiansvarlig og op til 6 bestyrelsesmedlemmer. Blandt disse udpeges
kontaktpersoner med ansvar for hver deres geografiske område.
Der er en mindre sproglig ændring til bedre dansk. Ellers er argumentationen for
udvidelsen, at vi ønsker at have flere bestyrelsesmedlemmer med faste
ansvarsområder i bestyrelsesarbejdet samt at vi ønsker en glidende overgang ved
fremtidig udskiftning i bestyrelsen. Det skal bemærkes, at der er tale om max. 9
medlemmer. Forslagene blev vedtaget.
Vi skal med skam meddele, at vi ikke drøftede fastsættelse af kontingent under
dette punkt. Bestyrelsen har dog et ønske om at fastholde kontingent på kr. 100,5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jens, Pia, Else-Marie og Marianne. De
blev genvalgt. Herefter skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og et antal
suppleanter. 4 har ønskes at stille op: Birgit Nielsen, Lars Bakke Olsen, Mette Due
og Jesper Berring-Poulsen.
Vi bad om generalforsamlingens godkendelse til at fastsætte 2 bestyrelsesposter og
2 suppleantposter på et konstituerende møde den 15. marts 2022. Den ene
bestyrelsespost er for en toårig periode og den anden for en etårig periode. De to
suppleantposter er for en etårig periode. Bestyrelsen fik bemyndigelse.
6. Valg af suppleanter: Se punkt 5. Ebbe havde meddelt, at han ikke ønskede
genvalg.
7. Valg af revisor: Ikke på valg i år.
8. Eventuelt: Her begyndte allerede en længere snak om brobyggerens fremtidige
arbejde. Der er imidlertid sat tid af på vores møde den 15. marts, hvor vi kan tale
om, hvordan vi samarbejder i det daglige.
Kaj rettede en stor tak til Ebbe for hans virke i bestyrelsen gennem mange år. Tak
til Gymnastikforeningen for lån af lokale og tak til vores efterhånden faste dirigent
Hans Jørgen.
Referenter: Kaj Aagaard/ Dorte Hansen
Vordingborg, den 5. marts 2022
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