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Bestyrelsesmøde BROEN Danmark 

Dato:   8.august 2016 

Tidspunkt:  17.00 

Deltagere: Peter Poulsen, Judith Winther, Hans Søgaard, Morten Jensen, Poul Grud, Bente Kruse, 

Erik Haumann 

Referent: Erik Haumann 

Afbud: Jette Larsen, Torben Engholm, Lars Nybroe 

 

Dagsorden. 
 
1. Godkendelse af dagsordenen. 

2. Godkendelse af sidste mødereferat. 

3. Meddelelser fra formanden. 

4. Spørgsmål / meddelelser fra afdelinger. Drøftelse af BROENS holdning til elitesport 

5. Økonomi, Judith Winther orienterer. 

6. Orientering fra Sekretariatet. 

a) evaluering af Folkemødet på Bornholm 2016 

b) Statusrapport 

c) Nye projekter i samarbejde med Kulturministeriet og Socialministeriet 

d) Ansøgninger til Velux Fonden og Bikubenfonden 

e) Samarbejde med LG Inside vedrørende evaluering og dokumentation 

f) Status på projekt ”Feriehjælp 2016” 

g) Status på projekt ”Godt afsted” 

h) Møder med idrætspolitiske ordførere i 2016. Møder med samarbejdskommuner. 

7. Evt. 

a) Orientering om møderne på Christiansborg 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt.  

 

Ad. 2. Godkendelse af sidste mødereferat 

Referat godkendt. 

 

Ad. 3. Meddelelser fra formanden 

Grundet øget aktivitet i sekretariatet – samt flere bevillinger fra kultur – og socialministeriet besluttes det at Henrik 

ansættes på fuld tid (37 timer/ugentligt), fra den 1. oktober 2016. Peter laver udkast til aftalen med Henrik primo 

september. 

Rune deltager i projektlederkursus (Prince 2) i løbet af efteråret. BROEN Danmark afholder udgifterne i forbindelse 

med kurset. Rune undersøger, om DJØF vil støtte efteruddannelsen. 

Bestyrelsen beslutter, at der afholdes konference for lokalforeningerne i 2017. Konferencen bliver afholdt i 

Horsens. Rammer og indhold drøftes på det kommende bestyrelsesmøde i oktober.  

Ad. 4. Spørgsmål / meddelelser fra afdelinger. 

Bente Kruse rejste spørgsmålet vedrørende ”dyre børn”, som dyrker eliteidræt. I øjeblikket hjælper BROEN 

Lolland 3 børn/unge, som dyrker idræt på højeste plan. Aftalen bliver, at BROEN Danmark retter henvendelse til 

idrætsordførere på Christiansborg samt Kulturministeren, og forelægger de udfordringer som lokalforeningerne 

oplever i forbindelse med at støtte disse børn/unge – specielt, når de dyrker aktiviteter, som er udenfor støtte 

fra Team Danmark. Samlet set vurderes det løbende, hvor stor en udfordring det er for lokalforeningerne at 

hjælpe målgruppen af elitebørn og deres aktiviteter. BROEN Horsens har erfaringer med de ”dyre børn”, og har 

søgt – og fået – midler til at hjælpe denne gruppe. BROEN Horsens har tilføjet foreningens vedtægter et punkt, 

som tilgodeser målgruppen af elitebørn. 

Ad. 5. Økonomi, Judith Winther orienterer. 

Judith Winther orienterede kort om BROENs økonomi på baggrund af udleveret kontooversigt, samt 

præsenterer Judith ”et nyt regnskabs redskab fra BROEN Danmarks revisor. Fremover bliver der lavet et 

regnskab for hvert kvartal, og regnskabet vil blive præsenteret for bestyrelsen på bestyrelsesmøderne. BROEN 

Danmarks revisor tilbyder at fremlægge årsregnskab på kommende generalforsamlinger. 

 

Ad. 6.  Orientering fra sekretariatet 

a) Evaluering af folkemødet. BROEN Danmark deltog i Folkemødet på Bornholm i dagene fra den 14. – 19. 

juni. Sammen med Børnehjælpsdagen, PLF og Projekt Netværket, havde BROEN Danmark en stand, som 

var bemandet i hele perioden. Det er meget svært at sige, hvad det konkrete resultat har været – vi har 

mødt mange organisationer, politikere og frivillige, som var meget interesseret i BROEN Danmarks 
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arbejde. Sekretariatet overvejer deltagelsen i det kommende folkemøde i 2017. Der findes en del 

materiale på BROENs hjemmeside, som fortæller om arrangementet på Bornholm 

b) Statusrapport for 2015 er klar til brug. 

c) Nye projekter. Se vedhæftet bilag. 

d) Ansøgning til Velux Fonden bliver udarbejdet i slutningen af 2016. Ansøgning til Bikubenfonden venter vi 

lidt med – med baggrund i de positive tilbagemeldinger, som vi har fået fra Kulturministeriet og 

Socialministeriet. 

e) BROENs samarbejde med LG Inside fortsætter. Der er nedsat en lille arbejdsgruppe, som er ved at 

udvikle et arbejdsredskab til lokalforeningerne, som skal gøre det lettere og mere overskueligt at 

registrere og dokumentere i den enkelte lokalforening. 

f) Projekt ”Feriehjælp” 2016 har været en succes. Ca. 250 børn og unge har været aktive i sommerferien, 

og har fået nye venner, gode oplevelser og et tilbud om forsat at være aktive i deres fritid. 

g) Projekt ”Godt afsted”, som hjælper udsatte familier til en god oplevelse og et brud på en kompliceret 

hverdag, har hjulpet 6 familier hen over sommeren. Der er fortsat mulighed for at hjælpe trængte 

familier – eventuelt i efterårsferien. 

h) Der er planlagt møder i uge 33 med idrætspolitiske ordførere på Christiansborg. Dette er et supplement 

til møderne med de socialpolitiske ordførere, som vi gennemførte i foråret. På opfordring fra de 

politiske ordførere på Christiansborg, tænker vi på, at kontakte lokale politikere i de enkelte kommuner 

– her i samarbejde med de enkelte lokalforeninger. 

 

AD.7. Eventuelt 

a) Orientering om møderne på Christiansborg 

Der har været afholdt møder med de socialpolitiske ordførere i løbet af foråret – om det er det der har 

givet bonus, kan jeg ikke sige. Men alle BROENs ansøgninger til ministerierne er behandlet positivt. Se 

bilaget med oversigt over projekterne, som vi er ved at sætte i gang. Vi følger op på møderne hen over 

efteråret – blandt andet med møder med de idrætspolitiske ordførere. 

 

Referent: 

Erik Haumann / BROEN Danmark 

Horsens den 8. august 2016 

 

 

   

 

Mødet sluttede kl. 19:00 


