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Bestyrelsesmøde BROEN Danmark 

Dato:   9/5 2016 

Tidspunkt:  17.00 

Deltagere: Peter Poulsen, Judith Winther, Hans Søgaard, Morten Jensen, Torben Engholm, Lars 

Nybroe, Poul Grud, Jette Larsen, Bente Kruse, Rune Løgstrup 

Referent: Rune Løgstrup 

Afbud: Ingen afbud 

 

Dagsorden. 
 
1. Godkendelse af dagsordenen. 

2. Godkendelse af sidste mødereferat. 

3. Meddelelser fra formanden. 

4. Spørgsmål / meddelelser fra afdelinger.  

5. Økonomi, Judith Winther orienterer. 

 6. Oplæg til snak om BROENs fremtid: 

      a. Antal lokalforeninger. 

      b. Samarbejdspartnere nationalt og evt. internationalt. 

7. Orientering fra Sekretariatet. 

8. Evt. 

 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt.  

 

Ad. 2. Godkendelse af sidste mødereferat 

Referat godkendt. 
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Ad. 3. Meddelelser fra formanden 

a) Orientering angående øget fokus på radikalisering og Peter Poulsens medvirken i konference om 

radikalisering. Det vurderes, at området vil blive et fremtidigt fokuspunkt og at flere er interesserede i at 

inddrage BROEN som samarbejdspartner. Netop civilsamfundets rolle i forhold til 

integrationsproblematikker har fokus igennem Frivilligheds- og integrationskaravanen, som er en 

møderække over hele landet. Interesserede kan finde flere informationer om møderækken her: 

http://www.frivillighed.dk/nyheder/frivilligheds-og-integrationskaravanen 

b) BROEN er repræsenteret ved konferencen ’Idrættens største udfordringer” og ’Folkeoplysning i 

forandring”, som finder sted i Vejen Idrætscenter den.23., 24. og 25. maj 2016. Her vil Erik Haumann 

indgå i en paneldebat omhandlende samspillet mellem store og små interesseorganisationer og fonde.  

c) Orientering angående ministerbesøg i Køge, hvor Karen Ellemann besøger BROEN Køge og får en snak 

med nogle af de aktører, som BROEN Køge samarbejder med samt nogle af de børn, som er blevet 

hjulpet af BROEN Køge. 

 

Ad. 4. Spørgsmål / meddelelser fra afdelinger. 

Der er kommet en henvendelse fra BROEN Haderslev med hensyn til en mere rettidig udsendelse af 

årsregnskabet. Judith Winther kunne orientere om, at der vil blive taget de nødvendige skridt i forhold til 

regnskabet, og at sekretariatet på nuværende tidspunkt arbejder på at udskifte BROEN Danmarks revisor, så vi i 

fremtiden har regnskabet til tiden. Desuden vil vi fremadrettet også få udarbejdet kvartalsvise opgørelser over 

vores økonomi.  

 

Ad. 5. Økonomi, Judith Winther orienterer. 

Judith Winther orienterede kort om BROENs økonomi på baggrund af udleveret oversigt. 

Bente Kruse ville i den sammenhæng gerne vide mere om den samlede strategi i forhold til fondsansøgninger. 

Rune Løgstrup kunne oplyse, at der er en række fonde, som BROENs sekretariat allerede har kontakt med, så der 

ville ansøgninger fra lokalforeningerne ikke give resultat. Som en hovedregel søger man i sit lokalområde, men 

nye muligheder opstår hele tiden, så det er vigtigt, at vi koordinerer indsatsen og eventuelt søger i samlet flok 

eller på regionalt plan. Derfor er det bedste råd at henvende sig til sekretariatet, hvis man er i tvivl. Vi vil meget 

gerne hjælpe.    

 

Ad. 6. Oplæg til snak om BROENs fremtid: 

Peter Poulsen ville gerne rejse spørgsmålet om BROENs fremtidsperspektiver - herunder hvor stor 

organisationen skal være    

      a. Antal lokalforeninger. 

 Det blev diskuteret hvorvidt der skal være en øvre grænse for BROENs volumen. På den ene side, så vil en 

grænse for BROENs størrelse stride imod den samfundsproblematik, som vi forsøger at gøre noget ved. 

http://www.frivillighed.dk/nyheder/frivilligheds-og-integrationskaravanen
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Omvendt skal vi kunne understøtte vores aktiviteter rent økonomisk, og flere afdelinger oplever ikke den 

fornødne støtte lokalt fra eksempelvis kommunalt regi. Torben Enghold foreslog at sekretariatet udarbejder 

et oplæg om emnet til næste møde, som bliver fremlagt for bestyrelsesmedlemmerne.  

 

      b. Samarbejdspartnere nationalt og evt. internationalt. 

Peter Poulsen ville høre nogle meninger om, hvorvidt vi skulle forsøge at danne nogle nationale 

samarbejdsaftaler med for eksempel SSP. Morten Jensen påpegede at SSP samarbejdet ofte har et specifikt 

lokalt særkende, så derfor ville lokale aftaler være bedre. Dog var den generelle holdning, at hvis vi kunne 

lave nationale samarbejdsaftaler, så ville det være godt. Hvilke aftaler og hvilke aktører, som skulle indgå i 

fremtidige samarbejdsaftaler skal fremadrette være op til sekretariatet.  

 

 

Ad. 7. Orientering fra Sekretariatet. 

a) Møderne med en række socialordførere og hvilken feedback BROEN fik fra ordførerne.  

b) Ansøgninger til både socialministeriet og kulturministeriet. 

c) Orientering om nye ambassadører og det generelle arbejde for større synlighed. 

d) Medlemsportalen og arbejdet for at få medlemmer – internt og eksternt. 

e) Nyt CSR materiale og om hvordan vi kan aktivere det lokale erhvervsliv. 

f) Den kommunale forankring og samspillet mellem kommune og civilsamfundet. Det bliver udarbejdet 

materiale til foreningskommuner med henblik på bedre forandring. Bente Kruse oplyste, at man gerne 

måtte tage udgangspunkt i samarbejdet med Lolland Kommune. 

g) Folkemødet. Debatten og målet med deltagelsen. 

 

Ad. 8. Eventuelt  

a) Morten Jensen mente, at informationer til lokalafdelingerne kunne organiseres bedre. Morten mente, at 

flere medlemmer ville få informationer, hvis nyhedsbreve blev sendt ud til hver enkelt frivillig eller 

medlem af BROEN Danmark. 

b) Poul Grud mente, at sekretariatet godt kan være mere vedholdende i jagten på nye medlemmer – især 

blandt organisationens egne frivillige.  

c) Morten Jensen og Torben Engholm vil gerne informeres omkring fremtidige ansættelser af praktikanter i 

sekretariatet.  

   

 

Mødet sluttede kl. 19:00 


