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Generalforsamling BROEN Danmark 
 
Sted: Jørgensens Hotel, Søndergade 17, 8700 Horsens 

Dato: 11/3 2016 

Klokkeslæt: 17:30 

Deltagere fra BROEN Danmarks bestyrelse: 
Dirigent 
Referent:   
Afbud:  

Hans Søgaard, Judith Winther, Morten Jensen, Torben Engholm.                                                                                      
Erik Haumann 
Rune Løgstrup 
Lone Ørsted, Per Løkken, Peter Poulsen 

 
 
Punkter på dagsorden 
 
1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Formandens beretning v. Hans Søgaard. 

4. Godkendelse af regnskab. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Per Løkken og Lone Ørsted er på valg og ønsker ikke at genopstille. Judith 

Winther er på valg som kasserer og ønsker at genopstille til en ny periode på 2 år. Der vælges 2 suppleanter 

som deltager i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.  

7. Eventuelt. 

 
Ad. 1. Valg af dirigent  
Hans Søgaard bød kort velkommen til årets generalforsamling, og de fremmødte valgte Erik Haumann som 
dirigent. Erik Haumann konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Ad. 2. Valg af referent 
Rune Løgstrup blev valgt som referent. 
 
Ad. 3. Formandens beretning v. Hans Søgaard 
Hans Søgaard berettede følgende på vegne af formand Peter Poulsen:  
 
BROEN Danmark  
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BROEN Danmark har haft et travlt og spændende 2015. Der er rigtig mange, som er meget interesseret i det 
arbejde, som er hjørnestenen i BROEN Danmarks arbejde – nemlig at hjælpe børn og unge fra socialt – og 
økonomisk udfordrede hjem.  
Kommuner, organisationer, frivillige foreninger, fonde, virksomheder, loger mfl. henvender sig løbende og 
tilbyder forskellige former for støtte og forslag til samarbejdsmodeller. Private, som har fået øje på 
lokalforeningernes fantastiske arbejde, tilbyder økonomisk støtte. Nogle gange er der tale om store beløb, som 
virkelig er med til at gøre en økonomisk forskel i den enkelte afdeling, andre gange er det mindre beløb, som 
samlet set er med til at hjælpe mange børn og unge i gang med en aktiv fritid.  
 
Bestyrelsen  
BROEN Danmarks bestyrelse er i 2015 sammensat af repræsentanter fra kommuner og lokalforeninger. Det 
tilstræbes at finde suppleanter til bestyrelsen samt at bestyrelsen er sammensat således at lokalforeningerne er 
repræsenteret ud fra et landsdækkende synspunkt. Arbejdet i bestyrelsen er blandt andet med udgangspunkt i 
de udfordringer, som lokalforeningerne støder på og samtidig bygger møderne på visioner om forankring af 
lokalforeningerne og BROEN Danmark.  
 
Status 
I december måned blev der afholdt møder med frivillige i Hedensted, som aftalte at holde stiftende 
generalforsamling den 5. januar 2016. BROEN Hedensted bliver lokalafdeling nummer 21. Der har været afholdt 
interessemøder i Lejre Kommune, Varde Kommune, Halsnæs Kommune og Kolding Kommune – alle møderne 
har været med udgangspunkt i et kommunalt ønske om at høre mere om Broens arbejde og eventuelt være 
samarbejdspartner fra starten.  
Sekretariatet er i gang med at samle tal vedrørende børn der modtager hjælp og frivillige ildsjæle i de enkelte 
foreninger, og som det umiddelbart ser ud, så er der hjulpet over 3000 børn og unge i 2015 – og det takket være 
over 175 frivillige, som er med til at gøre en forskel i forhold til det enkelte barn.  
Der er indgået samarbejdsaftaler med flere kommuner og der er etableret formelt samarbejde med såvel 
kommuner, som andre frivillige organisationer, om at hjælpe og støtte eksempelvis børn fra  
flygtningefamilier, børn fra specielt udsatte områder i byerne og børn med særlige behov. Dette er med til at 
sætte en tyk streg under det arbejde, som udføres i lokalforeningerne og den velvillighed der er til at 
samarbejde med tanken om at hjælpe målgruppen på bedste vis.  
 
BROEN Danmarks konference i Horsens marts 2015  
BROEN Danmark inviterede til Årskonference i marts måned i Horsens. 60 deltagere fra lokalforeninger, 
bestyrelse og sekretariat mødte op til et par dage, hvor der blev udvekslet erfaringer, der var indlæg fra Lisbeth 
Zornig – BROEN Danmarks protektor – som talte om synlighed og samarbejde, Steffen Toft Spiele fra 
Energiselskabet OK – som talte om støttemuligheder i forbindelse med oprettelse af nye foreninger og initiativer 
i lokalforeningerne. Morten Bundgaard fra Løbeklubben Atletica fortalte om det gode samarbejde med BROEN 
Horsens i forbindelse med ”2412 Run”. Julie Steffensen fra projektet ”What is your dream?”, viste nogle af sine 
fantastiske billider og fortalte om baggrunden og ideen med billederne, som hver især fortæller en historie.  
 
Folkemødet 
BROEN Danmark deltog i Folkemødet på Bornholm i dagene fra den 11. juni til den 16. juni. Formålet var blandt 
andet, at deltage i arrangementer arrangeret af Ugebrevet Mandag Morgen, hvor BROEN Danmark har været 
repræsenteret i forbindelse med en ”Tænketank”, hvor der har været fokus på anbragte og socialt udsatte børn 
og unge. Samtidig var folkemødet et oplagt sted til at skabe nye netværk til kommuner, frivillige organisationer, 
politikkere som er med til at stille – og vedtage love på det sociale område, og nye frivillige, som har mod på at 
starte nye lokalforeninger op i netop deres kommune.  
Helt konkret blev der lavet aftaler med følgende organisationer: Børnehjælpsdagen, Plejefamiliers 
Landsorganisation og Projekt Netværket. Sammen med de tre organisationer planlægger BROEN Danmark 
deltagelse og arrangementer i forbindelse med Folkemødet i 2016 – fokus bliver på ”Udsatte børn, unge og 
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familier”, og der vil blive lavet events alle 4 dage, hvor udfordringer, løsninger og samarbejdsmodeller vil blive 
diskuteret.  
 
Lokalforeningerne 
Der sker meget i de enkelte lokalforeninger - kredsen af samarbejdspartner udvides. Lige et par eksempler: 
BROEN Silkeborg arbejder sammen med Silkeborg Kommune/ Integration, DGI Silkeborg, Røde Kors og 
Ungdommens Røde Kors med projekt ”Aktiv integration Silkeborg”. BROEN Svendborg, Svendborg Kommune og 
Ungdommens Røde Kors arbejder tæt sammen om en koordineret indsats i forhold til målgruppen. Der er rigtig 
mange eksempler på samarbejdsmodeller mellem lokale broer og den enkelte kommune.  
Der arrangeres events i samarbejde med lokale kræfter, som har gode ideer, der bliver overrakt donationer fra 
loger og andre gavegivere og der bliver inviteret til samarbejdsmøder og ”samskabelsesmøder”, hvor 
intentionerne er at hjælpe målgruppen gennem en koordineret indsats, hvor den enkelte organisation gør det 
”man er bedst til”.  
Det kan ikke nævnes for mange gange: Der bliver lavet et kæmpe stykke arbejde i den enkelte lokalforening, og 
uden lokalforeninger ikke noget BROEN Danmark.  
 
Synlighed  
BROEN Danmark modtog i august, i forbindelse med et arrangement i København, årets Fælleskabspris med 
afsæt i det store arbejde, som Hans Søgaard har leveret siden starten på den første afdeling i Horsens i 2002. 
Fællesskabsprisen er et stort ”klap på skulderen” til alle de frivillige, som udfører et kæmpe arbejde i 
lokalforeningerne, og som dagligt møder børnene og deres familier og på den måde for indsigt i de 
problemstillinger, som disse familier kæmper med.  
Og i november modtog BROEN Danmark Børnesagsprisen i forbindelse med Børnesagens Fællesråds høring på 
Christiansborg. Poul Nyrup Rasmussen overrakte prisen med blandt andet den begrundelse, at BROEN Danmark 
er med til at give udsatte børn og unge en mulighed for at være en del af et aktivt fritidsliv og et aktivt 
fællesskab og på den måde give børnene en mulighed for at skabe nye relationer og nye venskaber med afsæt i 
en aktiv fritid. Forsikrings – og pensionsselskabet Skandia Danmark valgte at give årets julegave på 50.000 kroner 
til BROEN Danmark. Skandia har gennemflere år fulgt BROEN Danmarks arbejde, og flere lokalforeninger er 
blevet støttet af ”Ideer for livet – fonden”. BROEN Danmark har lavet en uformel aftale med Skandia, hvor 
BROEN Danmark modtager råd og vejledning i forbindelse med nye initiativer og projekter, hvor målgruppen er 
omdrejningspunktet.  
 
Samarbejde med fonde 
I 2015 har BROEN Danmark nydt godt af samarbejdet med Ole Kirks Fond, Tryg Fonden, og Bikubenfonden. 
Samarbejdet gør, at BROEN Danmark kan understøtte aktiviteter i lokalforeningerne, hjælpe nye foreninger i 
gang og støtte driften af sekretariatet i BROEN Danmark. Uden hjælp fra fondene ville det nuværende 
aktivitetsniveau i såvel sekretariatet – som i lokalforeningerne være umuligt at opretholde. BROEN Danmark er i 
løbende dialog med de store landsdækkende fonde, om udvikling af nye initiativer, synliggørelse af 
indsatsområder og kontinuerlig støtte til målgruppen.  
 
Møde med politikere på Christiansborg 2016  
På opfordring af tidligere bestyrelsesmedlem Henrik Dam Kristensen, har BROEN Danmarks sekretariat aftalt 
møder med de politiske ordførere på det sociale område. Møderne vil blive afholdt på Christiansborg i januar og 
februar 2016. Tanken med møderne er at drøfte forankring af BROEN Danmark samt skabe viden om BROEN 
Danmarks organisation og indsatsområde.  
 
Ad. 4. Godkendelse af regnskab 
Regnskabet blev godkendt. Efterfølgende orienterede Erik Haumann kort om BROENs finansielle situation. 
Herunder blev det præciseret, at sekretariatet står bag lokalafdelingerne, som arbejder under meget forskellige 
vilkår og derfor også har vidt forskellige muligheder for at skaffe midler. For at lette denne proces arbejder 
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sekretariatet hårdt for at bane vejen for at vores brand og for at de enkelte foreninger bliver mere kendt i 
lokalområderne. Desuden blev vigtigheden af samarbejde på tværs understreget og Erik nævnte det konstante 
arbejde at træde stier på både lokalt og nationalt plan.  
     
Ad. 5. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Samtidig blev valgt to suppleanter til bestyrelsen. 
Kasserer, Judith Winther, blev valgt til kasserer for en ny 2-årig periode. Per Løkken og Lone Ørsted var begge på 
valg og ønskede ikke genvalg. Poul Grud, frivillig fra BROEN Silkeborg og Bente Kruse, frivillige fra BROEN Lolland 
blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen. Yderligere to suppleanter blev valgt ind, og her faldt valget på Lars 
Nybro, frivillig i BROEN Herlev, samt Jette Larsen, frivillig i BROEN Horsens.  
 
Før de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt præsenterede de kort sig selv for de fremmødte. 
 
Poul Grud: Poul Grud blev introduceret til BROEN Silkeborg i 2014. Afdelinger støtter nu 85 børn igennem 
BROEN Silkeborg og yderligere 50 børn igennem et etableret samarbejde med Silkeborg Kommune og 
Ungdommens Røde Kors. Poul Grud har været med til at etablere samarbejde med BSV og SIF, som begge har 
været interesseret i BROENs arbejde og som gerne vil være med til at afspejle det sociale arbejde, som BROEN 
Silkeborg udfører.  
 
Bente Kruse: Bente Kruse overvejede oprindeligt ikke at stille op til BROEN Danmarks bestyrelse, men efter 
interesse i det lokale bestyrelsesarbejde i BROEN Lolland fra anden side, valgte hun at stille sit kandidatur til 
rådighed. Bente Kruse oplever et stigende pres på BROEN Lolland, men mærker dog også en god støtte fra de 
lokale fonde. Bente Kruse er pensioneret skolelærer og fylder sin tilværelse med arbejdet i BROEN og hjælpen til 
udsatte børn og unge.     
 
Jette Larsen: Jette Larsen har i været med fra starten i BROEN Horsens og arbejder som kasserer i 
lokalforeningen.  
 
Lars Nybro: Lars Nybro har været aktiv i BROEN Herlev i 5 år, og kører i perioder arbejdet alene i lokalforeningen. 
Lars Nybro har tidligere været behjælpelig med grafik arbejde i regi af BROEN Danmark. Lars laver håndholdte 
indsatser i sin lokalforening, hvor han kan komme helt tæt på de udsatte børn og unge. 
 
 
Ad. 7 eventuelt 
Kaj Aagaard ville gerne vide, hvor almindeligt det er, at lokalforeningerne søger midler af BROEN Danmark.     
Erik Haumann orienterede om, at det er meget forskelligt. Midlerne er behæftet med forskellige krav, og for 
eksempel er midlerne fra Trygfonden rettet mod projekter i lokalforeningerne. Sådanne projekter kunne være 
danseprojekter i Herlev, løbeprojektet i Vejle eller noget helt tredje. Flere afdelinger finder deres egen 
finansiering og flere får hjælp igennem sekretariatet til fundraising.  
Desuden ville Kaj Aagaard gerne vide, hvem der besluttede om ansøgninger om midler fra BROEN Danmark blev 
imødekommet. Erik forklarede, at stort set alle ansøgninger bliver imødekommet, og at ansøgningerne bliver 
behandlet i samspil mellem bestyrelsen og sekretariatet.  
Kaj Aagaard ville gerne vide, om der var mulighed for at sende børn på feriecamps igen i år, og Erik Haumann og 
Henrik Nørgaard orienterede om donationen fra Skandia, som netop er til ferieformål. Desuden vil der bliver 
søgt om flere midler til netop dette spørgsmål og at det bestemt vil være en mulighed. 
Susanne Clausen fra BROEN Vejle ville gerne vide mere om indsamlingsportalen Charii, og her kunne Henrik 
Nørgaard forklare, at Charii gerne ville drive en fælles portal, som favner alle de projekter, som BROENs 
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lokalforeninger sætter i gang. Et godt eksempel er Tour de BROEN, som er et cykelprojekt, der er afgrænset af 
en specifik tidsperiode. Sekretariatet samler op i forhold til de forskellige lokale projekter og synliggør i 
samarbejde med Charii resultaterne.      
 
 
 

Mødet sluttede kl. 18:30 
 
I bestyrelsen: Hans Søgaard, Judith Winther, Peter Poulsen, Bente Kruse, Morten Jensen, Torben Engholm og 
Poul Grud.  
 
Suppleanter: Jette Larsen og Lars Nybro  


