
Bestyrelsesmøde BROEN Danmark 

Dato: 23. januar 2017 

Tidspunkt: 17.00 – 19.30 

Deltagere: Peter Poulsen, Poul Grud, Hans Søgaard, Bente Kruse 

                    Judith Winther, Morten Jensen, Jette Larsen, 

                    Erik Haumann 

Afbud: Torben Engholm, Lars Nybroe 

Referent: Erik Haumann 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra den 10. oktober 2016 

3) Meddelelser fra formanden 

- Generalforsamling og årskonference i 2017 (valg til bestyrelsen 2017) 

- Drøftelse af dagsorden i forbindelse med GF 2017 

4) Spørgsmål/ meddelelser fra lokalforeningerne 

5) Økonomi. Judith Winther orienterer. 

6) Orientering fra sekretariatet 

- Nye foreninger på vej. Høje Taastrup og Randers 

- Nyt om cykelløbet BROEN Danmark Rundt 

- Samarbejde med Lind Invest. Effektmåling og økonomisk støtte til BROEN Danmark 

- ”Stærke fællesskaber” – workshop i BROEN Tønder i samarbejde med Certa og Tryg 

Fonden 

- Eventuelt 

7) Eventuelt 

 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

Ad.2. Godkendelse af referat fra den 10. oktober 2016. 

Referat godkendt 

Ad.3.  Meddelelser fra formanden 

Peter deltog i konference på Christiansborg, som var arrangeret af Karen Ellemann. Ministeren har 

stadigvæk et vågent øje på BROENs aktiviteter, og omtaler indsatsen som værende med til at gøre 



en stor forskel i forhold til målgruppen. Peter forslog, at Sekretariatet kontakter Jacob Mark (SF), 

som brænder for at gøre en forskel for børn og unge, der kommer fra familier, som er presset 

socialt og økonomisk. 

I forbindelse med den kommende generalforsamling er følgende på valg (ulige år) Torben 

Engholm, Morten Jensen (ønsker genvalg), Peter Poulsen (ønsker genvalg), Hans Søgaard (ønsker 

genvalg). I forbindelse med GF er der forslag om ændringer af foreningens vedtægter: 

§4 stk.1 Her ændres teksten til ” Medlemmer af lokalforeningerne bliver automatisk medlem af 

BROEN Danmark, når der er indbetalt kontingent til BROEN Danmark. Kontingentsatsen bliver 

aftalt i forbindelse med afholdelse af Generalforsamlingen” 

§7 stk.6 her tilføjes at ”suppleanter er på valg hvert andet år – første gang i 2016 – herefter i lige 

årstal” 

§7 st. 2 rettes til ” Alle som er medlem af BROEN Danmark har adgang til generalforsamlingen, 

samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer af BROEN Danmark, 

som ikke er i kontingentrestance på det tidspunkt, hvor generalforsamlingen afholdes” 

BROEN Danmarks revisor – Jens Erik Lidegaard inviteres med til GF, hvor han vil svare på 

spørgsmål i forbindelse med præsentation af års regnskabet. 

Ad.4. Spørgsmål fra lokalforeningerne. 

Ingen meddelelser fra lokalforeningerne  

Ad.5. Økonomi – årsregnskab 2016. 

Judith orienterede om regnskabet for 2016. Jette bemærker, at der ikke er betalt husleje i 2016. 

Horsens Kommune har stillet grats lokaler til rådighed for BROEN Danmark i 2015 og 2016, Fra 

2017 er der lavet aftale om, at BROEN Danmark betaler 2 x 15.000.-  i husleje (inkl., varme, strøm 

og rengøring). Jette havde også et spørgsmål om tilgodehavende tilskud – dette punkt i regnskabet 

skal forklares med, at midler fra Kulturministeriet og Socialministeriet er bevilliget over en 

årrække, og bliver udbetalt i mindre portioner hen over kalenderåret. 

Ellers ikke bemærkninger – revisoren kontaktes og årsregnskabet bliver gjort klar til underskrift. 

Ad.6. Orientering fra sekretariatet 

- Kontakt til eventuelle nye broer. Der har været afholdt møder med Høje -Taastrup 

kommune, som gerne vil hjælpe en ny bro i gang med et støttebeløb på 110.000.- . 

Gode folk i Høje -Taastrup er i gang med at finde frivillige, som vil være med til at starte 

foreningen. Slagelses borgmester inviterede på besøg – stor interesse for at lave en bro 

som i samarbejde med andre frivillige organisationer, samt Slagelses kommunale tilbud 

om støtte til fritidsaktiviteter, kunne hjælpe målgruppen på bedste måde. Møde 

planlagt i Randers sidst i januar, 

- BROEN Varde er klar til at hjælpe de første børn og unge i Varde kommune – formand 

Rudin Riknagel står i spidsen for 7 frivillige. 



- BROEN Ringkøbing – Skjern er klar. Formand er Ryan Larsen – her er der også 7 

frivillige, som er placeret forskellige steder i den geografiske store kommune. 

Udfordringen bliver blandt andet at få børnene frem og tilbage fra aktiviteterne, da 

infrastrukturen (transport) er reduceret til det minimale. 

- Cykelløbet BROEN Danmark Rundt er begyndt at tage form. 25 – 30 personer kører fra 

Bornholm til Skagen. Ruten går blandt andet over Gedser og Blåvands Huk. Mere om 

løbet senere.. 

- BROEN Danmark har holdt møder med Lind Invest om blandt andet støtte og forskning 

omkring effektmåling. Der er ikke truffet en aftale endnu, men dialogen er spændende 

og involverer flere parter – blandt andet SFI, Certa, Danmarks Statistik mfl. 

- BROEN Danmark har i samarbejde med BROEN Tønder, Certa og Tryg Fonden afholdt 

en workshop i Tønder med titlen ”Stærke Fællesskaber”. Målet er at forebygge 

radikalisering af børn og unge, bringe børnene ind i positive fællesskaber med gode 

voksne rollemodeller, samt at involvere flest mulige samarbejdspartnere i 

lokalsamfundet. 

- BROEN Danmark har indgået samarbejdsaftaler med julemærkehjemmene i Hobro og 

Skælskør. Børn som opholder sig på et julemærkehjem, kan efterfølgende blive tilbudt 

støtte til aktiviteter efter opholdet, såfremt familierne ikke selv har råd til at betale for 

kontingent og udstyr. Dette kan ske gennem en´ lokalforening, et kommunalt fritidspas 

eller et andet tilbud, som måtte findes i barnets hjemkommune. Samarbejdet sker i 

første omgang i tæt samarbejde med BROEN Danmark. 

 

Ad.7. Eventuelt 

Møder i BROEN Danmarks bestyrelse i 2017. 

1) Den 24. marts i forbindelse med BROEN Danmarks års konference. Klokken 16.00 

2) Den 22. maj klokken 17.00 – 19.00 

3) Den 4. september klokken 17.00 – 19.00 

4) Den 26. november klokken 17.00 – 19.00 

Alle møder holdes hos Hans Søgaard, såfremt andet ikke aftales. 

Jette Larsen besøger BROEN Danmark i forbindelse med  ”opklaring” af indmeldelse – og 

betalingsformer. Mobil Pay, IPad …. drøftes, og der findes en god løsning, som er holdbar, brugbar, 

let, overskuelig og menneskelig….. 

 

23. januar 2017. Klokken 19.45 

Som referent: 

Erik Haumann / BROEN Danmark 

 



 

 

 

 


