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Bestyrelsesmøde BROEN Danmark 

Sted: Vedbæksvænget 36, 8700 Horsens 

Dato: 12/1 - 2016 

Klokkeslæt: 17.00 – 19.00 

Deltagere: 

Afbud: 

Referent: 

Hans Søgaard, Judith Winther, Morten Jensen, Torben Engholm og Peter 

Poulsen 

Lone Ørsted og Per Løkken 

Erik Haumann 

Punkter på dagsorden 

1. Forårskonference den 11. og 12. marts 2016 

BROEN Danmark afholder konference på Jørgensens Hotel – program udsendes i uge 3. 

2. Generalforsamling i BROEN Danmark  

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med konferencen den 11. og 12. marts – fredag 

den 11.marts klokken 17.30 – 18.30 

3. Punkter til generalforsamlingen 

 Valg til bestyrelsen Per Løkken, Lone Ørsted og Judith Winther. Per og Lone ønsker ikke 

genvalg. Judith stiller op til en ny periode på 2 år. Såfremt der er flere, som ønsker at 

være en del af bestyrelsen udvides bestyrelsen med 2 suppleanter – dog uden 

stemmeret. Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer fra lokalforeningerne. 

4. Koordinering af fondsansøgninger 

Rune er tovholder og koordinerer ansøgningerne til fondene – principperne er de samme 

som altid – BROEN Danmark søger de store landsdækkende fonde, eksempelvis: Ole Kirks 
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Fond, Tryg Fonden, Bikubenfonden, Veluxfonden, OAK fonden, m.fl og Lokalforeningerne 

søger lokalefonde, loger, pengeinstitutter. Er der spørgsmål er Rune klar til at svare og 

sparre på ansøgninger. Morten modtager materialer vedrørende puljer og fonde (Suell 

Teams fondsmateriale) fra Rune. 

5. Drøftelser af BROEN Danmarks indsatsområder 

Lokalafdelingerne beholder deres egne vedtægter, som passer til geografi, demografi og 

specielle indsatsområder. 

BROEN Danmark har søgt en donation hos Veluxfonden til at udvikle forankringsstrategier 

mellem lokalforeninger og kommuner. Desværre fik vi afslag på ansøgningen, men 

fortsætter med at udvikle det gode samarbejde mellem kommuner og lokalforeninger – 

eksempelvis kan det nævnes, at BROEN Horsens modtager 318.000,- fra Horsens kommune, 

til at støtte børn og unges fritidsaktiviteter. BROEN Danmark deltager i arrangementer med 

eventuelle nye samarbejdspartnere – eksempelvis Center for Socialt ansvar, Børnesagens 

Fællesråd m.fl., hvor der drøftes visioner og løsningsmuligheder i forhold til målgruppen. 

6. Nyt fra bestyrelsen. 

Peter orienterer om et muligt samarbejde med Sportmaster – aftalen er ikke til gavn for 

nogen og droppes. 

Peter kontakter Steffen Toft Spiele fra OK vedrørende aftale med benzinstandere – ”Tank 

her og der går X antal ører til BROEN”  

BROEN Danmark undersøger muligheden for at komme i betragtning til COOPs grønne 

pantknap, hvor panten går til velgørenhed. 

7. Nyt fra sekretariatet 

BROEN Hedensted har haft stiftende generalforsamling og er klar til at hjælpe børn og 

unge i Hedensted kommune. 

BROEN Danmark holder konference i samarbejde med Køge kommune den 1. marts. 

Overskriften er : ”Samarbejde mellem  kommune og frivillige” … der er et par andre 

overskrifter i spil… 

8. Nye møde datoer i 2016. 

Den 12. januar, den 11. marts, den 8, august og 7. november 

 

Referent: Erik Haumann / BROEN Danmark 

Godkendelse af referat: 
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Peter Poulsen_______________________________________________________________ 

 

Morten Jensen______________________________________________________________ 

 

Hans Søgaard_______________________________________________________________ 

 

Judith Winther______________________________________________________________ 

 

Torben Engholm____________________________________________________________ 

 

Lone Ørsted________________________________________________________________ 

 

Per Løkken_________________________________________________________________ 

 

  


