
 

1 

 

 

Bestyrelsesmøde BROEN Danmark 

Dato:   19/10 2015 

Tidspunkt:  17.00 

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

Løgstrup 

Referent: Rune Løgstrup 

Afbud: Per Løkken, Lone Ørsted 

 

Punkter på dagsordenen: 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af forrige referat 

3) Meddelelser fra formanden 

4) Planlægning af G.F. 2016 – placering, tidspunkt og stemmeberettigede. Hvem er på valg? 

5) Planlægning af BROEN Danmarks konference 2016 – placering, tidspunkt og eventuelt tema for 

konferencen 

6) Spørgsmål og meddelelser fra lokalafdelinger 

7) Gennemgang af BROEN Danmarks økonomi før fjerde kvartal 2015 

8) Orientering fra sekretariatet 

9) Eventuelt  

 

 

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 andre muligheder for finansieringsmuligheder. Alternative måder at inddrive 

midler kan for eksempel være igennem nye samarbejder med Select og Sportsmaster, som Peter 

Poulsen er i dialog med. Bestyrelsen erklærer sig enige i, at andre muligheder skal afprøves, så længe 

det gøres på en ordentlig måde og vi ikke går på kompromis med vores nuværende måde at arbejde på.    

b) Orientering angående deltagelse i Børne- og ungepolitisk høring på Christiansborg, hvor også Henrik 

Nørgaard deltager. Høringen er arrangeret af Børnesagens Fællesråd.  

c) Hans Søgaard orienterer angående deltagelse i Børneårsmødet 2015. Ved denne konference vil Hans 

Søgaard holde et oplæg samt være vært for efterfølgende debat. Sekretariatet samt Enna Pehadzic 

deltager også i konferencen. 

d) Orientering angående oprettelse af idé-katalog, således gode initiativer og ideer kan deles mere effektivt 

mellem afdelingerne.   

 

Ad. 4. Planlægning af G.F. 2016 – placering, tidspunkt og stemmeberettigede. Hvem er på valg? 

Det blev besluttet, at Generalforsamlingen skal ligge i forbindelse med BROENs årlige konference. Konferencen 

vil finde stede i Horsens d. 11-12 marts 2016. Generalforsamlingen vil blive afholdt umiddelbart før konferencen 

d. 11 marts. Man er stemmeberettiget til generalforsamlingen, hvis man er medlem af BROEN Danmark.  

På valg er: Per Løkken, Lone Ørsted og Judith Winther. 

 

Ad. 5. Planlægning af BROEN Danmarks konference 2016 – placering, tidspunkt og eventuelt tema for 

konferencen 

Konferencen vil finde stede i Horsens d. 11-12 marts 2016. Konferencens tema vælges af sekretariatet. 

Bestyrelsen diskuterede hvorvidt man kunne bygge et tema op omkring et bedre samarbejde med kommunerne.  

 

Ad. 6. Spørgsmål og meddelelser fra lokalafdelinger 

Ingen. 

 

Ad. 7. Gennemgang af BROEN Danmarks økonomi før fjerde kvartal 2015 

Orientering ved Judith Winther. Bestyrelsen havde ingen kommentarer.  

 

Ad. 8. Orientering fra sekretariatet 

a) Møde med Henrik Dam Kristensen angående møderække hos landets socialordførere. De indledende 

skridt er gjort, og sekretariatet er klar til at begynde møderække i januar/februar. 

b) Ansøgning til Velux Fonden. Sekretariatet arbejder på de sidste detaljer og oplysninger, således Velux 

Fonden kan få en god baggrundviden i forhold til projektet. 
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c) Mulig konference i Køge, hvor lokale aktører inviteres med.  

d) Succesfuldt samarbejde i det Syd- og Sønderjyske angående ansøgning til BHJ Fonden. 

e) Deltagelse i UNICEF arrangementet, Børnenes dag. 

f) Godkendelse fra indsamlingsnævnet.   

  

Ad. 9. 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) Torben Engholm og Morten Jensen ville gerne have afsøgt mulighederne for at indsamle via landets 

pantautomater.   

c) Morten Jensen gjorde opmærksom på muligheden for at afholde generalforsamling på By-skolen og de 

tilhørende lokaler. 

d) Nyt indmeldelsesmodul og registrering af medlemmer i fremtiden. 

   

 

Mødet sluttede kl. 19:00 


