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Bestyrelsesmøde	  BROEN	  Danmark	  

Dato:	   	   	   10.	  oktober	  2016	  

Tidspunkt:	   	   17.00	  

Deltagere:	   Peter	  Poulsen,	  Judith	  Winther,	  Hans	  Søgaard,	  Morten	  Jensen,	  Poul	  Grud,	  Bente	  Kruse,	  
Jette	  Larsen,	  Torben	  Engholm,	  Lars	  Nybroe,	  Henrik	  Nørgaard	  

Referent:	   Henrik	  Nørgaard	  

Afbud:	   	  

	  

Dagsorden	  
	  

1. 1.	  Godkendelse	  af	  dagsorden.	  
2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  den	  8.	  august.	  
3. Meddelelser	  fra	  formanden.	  

a. Ansættelser	  i	  sekretariat	  
b. Generalforsamling	  og	  årskonference	  i	  2017	  

4. Spørgsmål	  /	  meddelelser	  fra	  afdelingerne.	  
5. Økonomi	  Judith	  orienterer.	  
6. Orientering	  fra	  sekretariatet.	  

a. Ny	  BROEN	  i	  Varde	  
b. Samarbejdsaftale	  med	  Det	  Sociale	  Netværk/headspace	  
c. Samarbejde	  med	  Dansk	  Flygtningehjælp	  
d. Konference	  i	  Tønder	  med	  Certa	  og	  Trygfonden	  
e. Donation	  fra	  MTHP	  Fond	  
f. Projekt	  Aktiv	  Integration	  status	  
g. Medlemsorganisation	  status	  
h. Henvendelse	  om	  cykelløb	  for	  BROEN	  

7. Evt.	  

	  

Ad.	  1.	  Godkendelse	  af	  dagsordenen	  

Godkendt.	  	  
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Ad.	  2.	  Godkendelse	  af	  sidste	  mødereferat	  

Godkendt.	  

	  

Ad.	  3.	  Meddelelser	  fra	  formanden	  

a.	  Der	  er	  nu	  indgået	  aftaler	  om	  faste	  ansættelser	  af	  Henrik	  Nørgaard	  og	  Erik	  Haumann.	  

b.	  Bestyrelsen	  besluttede,	  at	  generalforsamling	  og	  årskonference	  skal	  afholdes	  i	  sammenhæng	  i	  marts	  2017.	  
Sekretariatet	  undersøger,	  om	  der	  er	  ledigt	  på	  Jørgensens	  Hotel	  den	  24.	  –	  25.	  marts	  2017,	  alternativt	  den	  17.	  –	  
18.	  marts	  2017.	  

Forslag	  til	  emner	  for	  årskonferencen:	  

• Rekruttering	  og	  fastholdelse	  af	  frivillige	  

• Markedsføring	  i	  lokalområdet	  

• Kontakt	  til	  lokale	  politikere	  

Sekretariatet	  efterspørger	  også	  forslag	  til	  emner	  fra	  alle	  lokalforeninger	  i	  kommende	  nyhedsbrev.	  

Ad.	  4.	  Spørgsmål	  /	  meddelelser	  fra	  afdelinger	  

Der	  var	  ikke	  kommet	  noget	  til	  mødet	  fra	  lokalafdelingerne.	  

Forslag:	  Sekretariatet	  kontakter	  lokalafdelingerne	  i	  en	  turnus	  forud	  for	  bestyrelsesmøder,	  så	  alle	  afdelinger	  
bliver	  kontaktet	  i	  løbet	  af	  året.	  

Ad.	  5.	  Økonomi	  Judith	  orienterer	  

Judith	  Winther	  orienterede	  kort	  om	  den	  aktuelle	  økonomi	  på	  baggrund	  af	  udleveret	  kontooversigt.	  

	  

Ad.	  6.	  	  Orientering	  fra	  sekretariatet	  

a. Ny	  BROEN	  i	  Varde:	  Der	  holdes	  stiftende	  generalforsamling	  1.	  november	  2016.	  7-‐8	  personer	  er	  
interesserede	  i	  indgå	  i	  en	  bestyrelse.	  Det	  sker	  i	  samarbejde	  med	  Varde	  Kommune	  –	  Frivilligcenteret	  og	  
idræts-‐/foreningskonsulent	  Lene	  Holm	  Poulsen.	  Desuden	  har	  der	  været	  møde	  med	  kreds	  af	  
interesserede	  om	  en	  BROEN	  i	  Ringkøbing-‐Skjern	  Kommune,	  opfølgende	  møde	  27/10.	  

b. BROEN	  Danmark	  har	  indgået	  en	  samarbejdsaftale	  med	  headspace/Det	  Sociale	  Netværk	  om	  gensidig	  
henvisning	  til	  hinandens	  tilbud	  i	  Esbjerg,	  Horsens,	  Odense	  og	  Aalborg.	  headspace	  tilbyder	  gratis	  anonym	  
rådgivning	  til	  sårbare	  unge	  i	  alderen	  12-‐26	  år.	  

c. Samarbejde	  med	  Dansk	  Flygtningehjælp:	  Har	  afholdt	  møde	  om	  fælles	  fokus	  på	  at	  støtte	  børn	  og	  unge	  op	  
til	  30	  år	  i	  flygtningefamilier	  på	  lave	  integrationsydelse	  og	  uledsagede	  unge	  flygtninge	  via	  Fritidspuljen	  
(kontingent	  op	  til	  1200	  kr.,	  udstyr	  500	  kr.),	  puljen	  omfatter	  desværre	  ikke	  for	  asylansøgere.	  

d. Konference	  i	  Tønder:	  Afholdes	  den	  1.	  december	  2016	  i	  Tønder	  i	  samarbejde	  mellem	  BROEN	  
Tønder/BROEN	  Danmark,	  Tønder	  Kommune,	  Certa	  og	  Trygfonden.	  Fokus	  bliver	  på	  styrkelse	  af	  stærke	  
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fællesskaber,	  der	  kan	  forbedre	  integration	  af	  foreningsuvante	  børn/unge	  gennem	  foreningslivet	  samt	  
forebygge	  radikalisering	  og	  ekstremisme.	  Henvender	  sig	  til	  kommunale	  medarbejdere	  og	  lokale	  
foreninger,	  også	  invitation	  til	  øvrige	  lokalafdelinger	  af	  BROEN	  i	  det	  sønderjyske	  (Esbjerg,	  Vejen,	  
Haderslev	  og	  Sønderborg).	  Kommentar	  fra	  BROEN	  Herlev:	  Medtænke	  mentorordninger	  som	  redskab.	  

e. Donation	  fra	  MTHP	  Fond	  (Merete	  og	  Troels	  Holck	  Poulsen/Bestseller):	  Driftsstøtte	  til	  BROEN	  Danmark	  
på	  3	  x	  35.000	  kr.	  i	  2016-‐2018.	  

f. Projekt	  Aktiv	  Integration	  -‐	  status:	  
1) Silkeborg:	  Samarbejde	  mellem	  integrationsenhed,	  DGI,	  BROEN	  Silkeborg,	  Røde	  Kors	  og	  

Ungdommens	  Røde	  Kors	  om	  fritidsaktiviteter	  for	  børn	  og	  unge	  
2) Odense:	  I	  samarbejde	  med	  Odense	  kommune	  –	  ”Fritidsbutikken”-‐	  koordineres	  hjælpen,	  så	  

målgruppen	  støttes	  på	  bedst	  mulig	  måde.	  Fritidsbutikken	  ligger	  i	  Vollsmose.	  Her	  kender	  de	  
ansatte	  de	  enkelte	  familier	  og	  ved,	  hvem	  der	  har	  brug	  for	  støtte.	  

3) Køge:	  Samarbejde	  mellem	  Center	  for	  dansk	  &	  integration,	  kommunens	  fritidspas	  og	  BROEN	  
Køge,	  koordinering	  af	  muligheder	  for	  at	  støtte	  fritidsaktiviteter	  og	  integration	  

4) Tønder:	  Samarbejde	  med	  børnecenteret	  i	  Tønder	  Kommune	  og	  asylcenter	  for	  uledsagede	  unge	  
asylansøgere	  samt	  BROEN	  Tønder	  

5) Horsens:	  Samarbejde	  mellem	  Ungdomsskolen	  og	  BROEN	  Horsens	  om	  støtte	  til	  fritidsaktiviteter	  
for	  unge	  i	  dagskole.	  

g. Medlemsorganisation	  BROEN	  Danmark:	  Aktuelt	  136	  medlemmer	  og	  ca.	  80	  gavegivere	  over	  200	  kr.	  Krav	  
fra	  SKAT:	  300	  medlemmer	  (minimum	  200),	  200	  gavegivere/donationer	  over	  200	  kr.	  Vi	  afventer	  svar	  på	  
forespørgsel	  om,	  hvordan	  vi	  skal	  opgøre	  det	  over	  for	  SKAT.	  Vi	  kan	  ikke	  forvente	  at	  blive	  godkendt	  i	  år	  på	  
det	  nuværende	  grundlag.	  Der	  arbejdes	  videre	  på	  at	  opfordre	  lokalforeninger	  om	  at	  hverve	  medlemmer	  
og	  at	  oplyse	  sponsorkonto	  til	  at	  indbetale	  donationer	  på.	  Kommentar	  fra	  bestyrelsen:	  Sætte	  fokus	  på	  
markedsføring	  af	  støtte	  via	  MobilePay,	  eksempelvis	  med	  uddelingsmaterialer	  som	  
mulepose/indkøbsnet.	  

h. Henvendelse	  om	  cykelløb	  for	  BROEN:	  ”BROEN	  Danmark	  rundt”,	  fra	  øst	  til	  vest,	  syd	  til	  nord,	  start	  
Bornholm	  i	  forlængelse	  af	  Folkemødet	  2017,	  mål	  i	  Skagen	  til	  Sankt	  Hans,	  passere	  lokalforeninger	  af	  
BROEN,	  opmærksomhed	  og	  penge.	  Projektet	  er	  foreløbig	  på	  idéstadiet,	  nærmere	  information	  følger.	  

	  

AD.7.	  Eventuelt	  

Lars	  Nybroe/BROEN	  Herlev	  ville	  gerne	  høre	  om	  holdninger	  til	  at	  støtte	  musikaktiviteter?	  Flere	  lokalforeninger	  
har	  erfaringer	  med	  at	  støtte	  kontingent	  til	  musikskole	  og	  evt	  leje	  af	  instrument,	  men	  har	  valgt	  ikke	  at	  støtte	  køb	  
af	  instrumenter.	  

	  

Mødet	  sluttede	  kl.	  19:15	  


