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Generalforsamling BROEN Danmark 

Sted: Byskolen, Fussingsvej 6, 1. sal, 8700 Horsens  

Dato: 11/3 2015 

Klokkeslæt: 19:00 

Deltagere: 

 

Dirigent 

Referent:   

Afbud:   

Hans Søgaard, Judith Winther, Peter Poulsen, Jette Madsen, Per Løkken, Henrik 

Nørgaard, Susanne Clausen, Morten Jensen, Erik Haumann, Rune Løgstrup, Torben 

Engholm. 

Erik Haumann 

Rune Løgstrup 

Lone Ørsted 

Punkter på dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

3. Godkendelse af regnskab. 

4. Godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Hans Søgaard genopstiller 

ikke. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 
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Ad. 1. Valg af dirigent og referent  

Hans Søgaard bød kort velkommen til årets generalforsamling, og de fremmødte valgte Erik Haumann som 

dirigent og Rune Løgstrup som referent.  

 

Ad. 2. Formandens beretning 

Formand Hans Søgaard berettede følgende:  

Der er sket meget i 2014 – heldigvis rigtig mange gode ting. BROEN Danmarks 20 lokalforeninger har siden 

starten i 2002 hjulpet over 3000 børn og unge i gang med en aktiv fritid i foreningslivet i de kommuner, hvor 

lokalforeningerne har adresse. Flere end 150 frivillige bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere sørger for, at 

børnene finder den rigtige aktivitet, finder det rigtige udstyr, som passer til aktiviteten, og de følger børnene de 

første gange, hvor de er til træning, kamp eller stævne. 

Desværre – kan man sige – er der brug for organisationer som BROEN Danmark. Der bliver flere familier, som er 

præget af fattigdom, sociale problemer, sygdom og arbejdsløshed, og som ikke selv kan finde løsninger på 

problemstillingerne. Konsekvensen er, at det er børnene, der står tilbage og beskytter forældrene, børn som ikke 

har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, og som langsomt bliver isolerede i forhold til skole og kammerater. 

Derfor er det glædeligt og prisværdigt at se det enorme frivillige engagement, som findes i lokalforeningerne.  

Lokalforeninger: 

Ved udgangen af 2014 er der 20 lokalforeninger. Sidste medlem af ”familien” er BROEN Silkeborg, som startede i 

august, og allerede nu er afdelingen forankret i Silkeborg kommune.  

Der er løbende udfordringer med at støtte lokalforeningerne – blandt andet med at finde nye frivillige, som vil 

engagere sig i foreningsarbejdet. Andre udfordringer er at generere midler til lokalforeningerne. For nogle er det 

lettere end for andre. BROEN Danmarks intentioner er at hjælpe og støtte alle lokalforeninger – både med at finde 

nye frivillige, etablere et godt samarbejde med den enkelte kommune, så der følger penge med til 

lokalforeningen, engagere lokalsamfundet og lave arrangementer på tværs af sociale foreninger til gavn for 

målgruppen, samt at indgå aftaler med de store fonde i form af donationer til børnene og til at udvikle BROEN 

Danmarks organisation og forankring. 

Fonde og ministerier: 

Uden de store fonde ville det være svært at holde liv i BROEN Danmarks sekretariat samt at støtte de 

lokalforeninger, som ikke selv kan finde midler til foreningens indsats. 

Tryg Fonden støtter i 2014, 2015 og 2016, hvor der både er midler til at drive sekretariatet og til at støtte nye 

lokalforeninger samt til specielle aktiviteter i lokalforeningerne. 

OK forsyningsselskab støtter nyetablerede foreninger samt gode ideer i lokalforeningerne – blandt andet ”2412 

Run”. 

I 2015 søges der midler i Bikubenfonden til at støtte ferieaktiviteter for børn i lokalforeningerne. 
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Medio 2015 søges et større beløb i Velux Fonden. Dette beløb skal bruges til at lave samarbejdsaftaler og 

partnerskabsaftaler med kommunerne, som forpligter den enkelte kommune til en form for medfinansiering eller 

grundfinansiering af den enkelte forening. 

Midlerne fra Ole Kirks fond, som var bevilliget til brug i 2013 og 2014, er delt ud, og efter aftale med fonden er der 

søgt midler for en periode på 3 år (2015, 2016 og 2017), som hovedsageligt skal støtte lokalforeningernes 

aktiviteter. 

BROEN Danmark modtager støtte fra PUF og LOTFRI hvert år. Beløbet bliver beregnet ud fra driften i det 

pågældende år og bliver tilpasset hvert år i forhold til udgifterne. Beløbet fra PUF og LOTFRI dækker ca. 30 

procent af sekretariatets udgifter. 

Samarbejdspartnere: 

BROEN Danmark er inviteret med i et udviklingssamarbejde arrangeret af Tænketanken Mandag Morgen, hvor der 

sættes fokus på anbragte børn, samt børn fra familier med store sociale og/eller økonomiske problemstillinger. 

Samarbejdet giver nye samarbejdspartnere – blandt andet i Odense og Mariagerfjord, hvor BROEN er etableret. 

De øvrige kommuner, som er med i projektet, er Roskilde og Hedensted. 

BROEN Danmark søgte i 2014 om optagelse i Børnesagens fællesråd. Selve optagelsen sker i maj 2015 ved et 

arrangement i Odense. Vi forventer meget af samarbejdet og håber, at samarbejdet kan være med til at skabe 

endnu mere opmærksomhed om BROEN Danmark – blandt andet i forhold til at komme på finansloven. 

BROEN Danmark er en aktiv del af CFSA (Center for socialt arbejde), og repræsentanter fra sekretariatet deltager i 

udviklingsmøder og netværksmøder. 

Arrangementer: 

BROEN Danmark støtter lokalafdelingerne med hensyn til at lave arrangementer med lokale aktører - i 2014 blev 

der afholdt ”2412 Run” i Vojens og Horsens. I alt var over 1200 løbere ude at motionere den 24. december, og der 

blev samlet ca. 45.000.- ind, som ubeskåret går til de to foreninger. Efterhånden kan vi se, at der er mange gode 

ideer, hvor formålet er at skabe synlighed om lokalforeningernes arbejde, målgruppen og at samle penge ind, 

som kan bruges i forbindelse med børnenes aktiviteter. 

Konference / Protektor: 

Den 17. november blev der holdt konference i Horsens – ” Udsatte børn og veje til en aktiv fritid” var overskriften. 

En af grundene var, at Lisbeth Zornig Andersen havde sagt ”Ja” til at være protektor for BROEN Danmark. Lisbeth 

selv oversatte protektor til dansk med begrebet ”beskytter”, og det var lige i Lisbeths ånd, at et af BROEN 

Danmarks formål er at beskytte de svageste i samfundet – børn og unge fra misbrugsfamilier og familier som er 

presset på økonomi og sociale kompetencer 

Tidligere på året blev BROEN Danmarks tilbagevendende ”Forårskonference” afholdt. 15 af de – på det tidspunkt - 

19 foreninger var repræsenterede. Igen var den overordnede konklusion, at konferencen er med til at skabe et 

netværk, hvor der udveksles gode ideer og metoder, som efterfølgende kan implementeres i den enkelte forening. 



4 

 

Bestyrelsesarbejde: 

Henrik Dam Kristensen måtte trække sig fra bestyrelsen, da han blev tilbudt en ministerpost i regeringen. Vi 

ønsker Henrik held og lykke med det politiske arbejde i Folketinget. Til gengæld har vi fået en anden 

repræsentant fra bestyrelsen i Folketinget, da Per Løkken er trådt ind som afløser for et medlem af tinget. 

Efter flere års arbejde som BROEN Danmarks kasserer valgte Gerda Thykjær at trække sig fra posten. Det betyder, 

at der er to ubesatte poster i bestyrelsen, som gerne skal besættes på nærværende generalforsamling. Judith 

Winther har varetaget opgaven som konstitueret kasserer på bedste vis, siden Gerda trådte ud af bestyrelsen. 

I forbindelse med arbejdet i bestyrelsen er udfordringen blandt andet at få drøftet og rettet foreningens 

vedtægter, så de opfylder kravene fra SKAT med hensyn til at blive en medlemsorganisation. Der er sket meget 

siden starten af BROEN Danmark i 2009, og erfaringerne er, at kravene fra ministerier, SKAT og fonde bliver 

strammet op. Der kræves øget dokumentation for brug af midler samt en strategi for forankring for både BROEN 

Danmarks vedkommende og for lokalforeningerne. Udfordringen de kommende år er en forankring i såvel statslig 

som kommunalt regi, sparring med samarbejdspartnere om en tidlig indsats for målgruppen og samarbejde på 

tværs af frivillige organisationer og kommunale sektorer. 

Tak for et godt samarbejde i 2014. 

 

Ad. 3. Godkendelse af regnskab 

Erik Haumann uddybede regnskabet og de justeringer, som regnskabet viser grundet omlægningen af 

regnskabsåret. Efter gennemgang af regnskabets poster blev det enstemmigt godkendt. 

Erik Haumann uddybede yderligere grundlaget for sekretariatets drift. Per Løkken spurgte ind til evaluering af 

projektet og brugen af projektmidler. Erik Haumann, Henrik Nørgaard og Rune Løgstrup uddybede i forhold til 

evaluering og de midler, som tilfalder BROEN Danmark fra private fonde og offentlige puljer. Det blev 

understreget, at vores kontinuerlige arbejde med at dokumentere og registrere er afgørende for sekretariatets 

arbejde og for troværdigheden over for nuværende og kommende bidragsydere. 

Susanne Clausen og Morten Jensen forklarede hvordan der bliver dokumenteret i BROEN Vejle, og at der bliver 

lagt stor vægt på at kunne følge pengene fra afdelingen til det enkelte barn. Det blev også påpeget, at det lå uden 

for lokalafdelingernes beføjelser og muligheder at sikre, at støtte til børn ikke bliver misbrugt eller ikke brugt 

tilstrækkeligt efter hensigten. Der bliver i denne sammenhæng gjort et stort stykke arbejde for at følge op på 

børnenes aktivitetsniveau, og BROEN Vejle forsøger at målrette støtten, så den hjælper bedst muligt og mest 

hensigtsmæssigt. 

 

Ad. 4. Godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer 

Vedtægter og vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt.  

Efter vedtagelsen blev det diskuteret, hvordan den demokratiske proces fremover skal organiseres i BROEN 

Danmark. Erik Haumann påpegede, at det var uhensigtsmæssigt, at ikke alle kunne deltage i 

generalforsamlingerne. Et mere direkte demokrati vil kunne opnås igennem muligheden for at brevstemme.  
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Morten Jensen erklærede sig stærk modstander af brevafstemning, da han finder, at der så ikke er nogen kontrol 

med organisationen, og at det derfor var muligt, at udefrakommende kan kuppe BROEN Danmark. Morten Jensen 

ville gerne have en mere kontrolleret udvikling af organisationen af BROEN Danmark. I den sammenhæng 

understregede Torben Engholm, at de lokale foreninger meget gerne vil have medbestemmelse, og at de frivillige 

skal høres. Torben Engholm foreslog, at BROEN Danmark i fremtiden lægger Generalforsamlingen i direkte 

forbindelse med den årlige konference for alle lokalforeninger. Peter Poulsen var enig i det hensigtsmæssige i at 

afholde Generalforsamlingen i forbindelse med årskonferencen og fremlagde, at man eventuelt kan udvikle et 

system med delegerede, som kan deltage i konferencen på vegne af de frivillige i de lokale afdelinger. Peter 

Poulsen supplerede med, at man kunne lægge ændringsforslag åbent frem og lave gennemsigtighed i forhold til, 

hvad de enkelte afdelinger besluttede sig for at stemme i de enkelte sager. Hans Søgaard mente ikke, at denne 

form for repræsentativt demokrati vil blive accepteret af SKAT i forbindelse med en godkendelse i forhold til 

Ligningsloven. Det blev besluttet, at forslaget om brevafstemning frafaldes indtil videre, og at sekretariatet 

undersøger, hvilke demokratiske modeller SKAT kan godkende i forhold til Ligningsloven. 

 

Ad. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Formanden, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg. 

Konstitueret kasserer, Judith Winther, blev valgt til kasserer. Den tidligere formand, Hans Søgaard, blev genvalgt til 

bestyrelsen. Ligeledes blev Morten Jensen blev valgt til bestyrelsen, som repræsentant for lokalafdelingerne. 

Endelig blev Peter Poulsen valgt til ny formand for BROEN Danmark. 

 

Ad. 6 Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev fastsat til 100 kr. i 2015. 

 

Ad. 7 Indkomne forslag  

Ingen. 

 

Ad. 8 Eventuelt 

Ingen. 

 

Mødet sluttede kl. 20:45 

 

I bestyrelsen: Hans Søgaard, Judith Winther, Peter Poulsen, Per Løkken, Morten Jensen, Torben Engholm og Lone 

Ørsted. 


