Bestyrelsesmøde BROEN Danmark
Dato: 22. maj 2017
Tidspunkt: 17.00 – 19.15
Deltagere: Peter Poulsen, Poul Grud, Hans Søgaard, Bente Kruse,
Judith Winther, Morten Jensen, Lars Nybroe, Erik Haumann og
Henrik Nørgaard
Gæst: Gitte Holgaard – BROEN Horsens
Afbud: Torben Engholm, Jette Kjøge Larsen
Referent: Henrik Nørgaard

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat fra GF den 24. marts 2017
3) Meddelelser fra formanden
a. Generalforsamling og årskonference i 2017 (gennemgang, forslag)
b. Drøftelse af bemanding på kontoret
4) Spørgsmål/ meddelelser fra lokalforeningerne
5) Økonomi. Judith Winther orienterer
6) Orientering fra sekretariatet
a. Nye foreninger
b. Nyt om cykelløbet BROEN Danmark Rundt
c. Navneskilte/profiltøj
d. Kursus Skandiamodellen
e. Folkemødet 2017
7) Eventuelt

Ad.1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Ad.2. Godkendelse af referat fra GF den 24. marts 2017
Referat godkendt
Ad.3. Meddelelser fra formanden
a. Forslag til kommende årskonference:

•
•
•
•
•

Sørge for et hjørne/område til at præsentere diverse pr-materialer fra lokalforeninger og
sekretariat
Afsætte mere tid til at dele erfaringer, evt i form af speed dating
Gøre det mere tydeligt hvilke foreninger, der er til stede, f.eks gennem korte
præsentationer af den enkelte forening
Ved gruppe-seancer: Lade tovholderne bevæge sig rundt mellem grupperne i stedet for, at
deltagerne skal bevæge sig – tager for lang tid, giver for meget uro
Generelt bedre tid til årskonferencen, gerne med senere afslutning på andendagen

Drøftelse af generalforsamling 2017:
•
•

•

Sørge for sikker ordstyring/dirigent-rolle og bedre tidsplan
Placere generalforsamling efter årskonferencen? Dette blev drøftet og vurderet at være
uhensigtsmæssigt i forhold til at sikre deltagelse og mulighed for opfølgning på evt
spørgsmål i løbet af årskonference. Beslutning: Placering før årskonferencen fastholdes.
Evt vedtægtsændringer tages forud for næste GF.

b. Bemanding: Formand foreslår at vente med evt nyansættelse til efter sommerferien og vurdere
behov grundigt i forhold til kommende opgaver. Nyhedsbrev sendes ud til lokalforeninger med
information om, at Rune skifter arbejde og fremtidige kontakt i forhold til hans hidtidige opgaver
samt med en tak for samarbejdet.
Ad.4. Spørgsmål/meddelelser fra lokalforeningerne
Ikke noget fra lokalforeningerne.
Ad.5. Økonomi
Judith fremlagde den aktuelle status for konti.
Erik uddybede den økonomiske situation. Følgende puljer er under afvikling ”Godt Afsted” Hjælp
til udsatte familier i forbindelse med en aktiv ferie. Samarbejdet med Fritidsbutikken i Odense,
hvor soc.ministeriet støttede initiativet er afsluttet. Der er ansøgt midler for 2017/2018 fra PUF og
LOTFRI, og Aktiv Integration og Alle med på holdet fortsætter til og med december 2018.
Sekretariatet er opmærksomme på nye puljer, som kan være med til 1) at sikre sekretariatet og 2)
understøtte lokalforeningerne.
Ad.6. Orientering fra sekretariatet
a. BROEN Høje-Taastrup blev stiftet i marts 2017, er ved at være gennem praktiske og
formelle ting og er snart klar til at støtte de første børn. I Slagelse er der fortsat et
politisk ønske om at oprette en lokalforening, men den rigtige kreds er ikke fundet
endnu, nyt møde om at komme godt i gang aftalt i juni.
b. Cykelløbet BROEN Danmark Rundt sendes af sted fra Folkemødet søndag den 18. juni
og mål i Skagen fredag den 23. juni. Ca. 25 deltagere og 5 servicepersoner, Erik og
Henrik med som hjælp for holdet og for lokale arrangementer. Der er indsamlet mere
end 300.000 kr. fra sponsorer. Ruten er blevet lagt for at krydse Danmark fra øst til vest

og syd til nord og for at passere så mange lokalforeninger som muligt – 12 ud af 24
bliver besøgt (Køge, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, Svendborg, Sønderborg,
Tønder, Esbjerg, Varde, Silkeborg, Mariagerfjord, Aalborg). Godt samarbejde mellem
tovholder og sekretariat, OK som hovedsponsor og pr-drivkraft.
c. Navneskilte og/eller profiltøj til bestyrelsesmedlemmer: Er der interesse for/ønske om
at benytte navneskilt eller profiltøj (f.eks skjorte) med logo for BROEN Danmark?
Henrik skriver rundt til hele bestyrelsen for en tilkendegivelse og evt bestilling.
d. BROEN Danmark er blevet tilbudt kursus i Skandia-modellen om at investere i
forebyggelse af sociale problemer. Henrik og Helle Hyltoft (i stedet for Rune) deltager
over to gange.
e. BROEN Danmark deltager på Folkemødet som medarrangør af debat om inklusion af
udsatte børn i fritidsaktiviteter, i debat hos håndboldforbundet om frivillighed i
foreninger, og som arrangør for afsendelse af cykelholdet ”BROEN Danmark Rundt”.
Ad.7. Eventuelt
Ikke noget.

22. maj 2017. Klokken 19.15
Som referent:
Henrik Nørgaard/ BROEN Danmark

