
Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 7. maj 

klokken 17.00 – 19.30 

Falstersgade 26B, 8700 Horsens 

 

Referat. 

Referent: Erik Haumann, BROEN Danmark 

Tilstede: Morten Jensen, Torben Engholm, Bente Kruse, Judith Winther, Jette Kjøge 

Larsen. Poul Grud, Peter Poulsen, Heine Fricke – alle medlemmer af bestyrelsen. 

Henrik Nørgaard og Erik Haumann – sekretariatet BROEN Danmark og Jon Killberg 

fra ”Remind Me” (gæst). 

Afbud: Hans Søgaard (BROEN Horsens) 

1) Dagsorden – godkendt. 

2) Meddelelser fra formanden: 

• Lars Nybroe (BROEN Herlev) arbejder på, at BROEN Danmark får foretræde 

for Socialministeriet i forhold til fremtidig finansiering. Ok at Lars arbejder 

videre på at lave aftale på Christiansborg. 

• BROEN Danmark er i kontakt til Poul Erik Bech Fonden. Peter og Erik har 

været i København og besøge fonden – inviteret – for at fortælle om 

BROENs arbejde, indsatsområde, organisering og visioner. Fonden ønsker 

at støtte BROEN Danmark, som efterfølgende kan støtte lokalforeningerne. 

• Peter vil kontakte Fodboldfonden (Schmeichel + Quist), - måske et 

fremtidigt samarbejde kan bane vejen for at støtte endnu flere børn og 

unge til et aktivt fritidsliv?. 

• Peter orienter om at stoppe som formand i 2019. 

3) Besøg af Jon Kiellberg. Jon fortæller om strategi og kommunikation, 

synliggørelse og samarbejde. Materiale fra Jon er videresendt til bestyrelsen 

efterfølgende. 

4) Evaluering af G.F. Input fra BROEN Guldborgsund er vedhæftet dagsorden. 

Morten (BROEN Vejle) mener at der er begået nogle fodfejl i forbindelse med 

GF, som efterfølgende er taget til efterretning. Bestyrelsen skal frem mod GF 

2019 udarbejde retningslinjer i forhold til afstemning. Heine (BROEN Vejen) 

tager kritikken som konstruktiv, og mener at bestyrelsen høster nye erfaringer 

i takt med at foreningen vokser. 



Vigtigt at bestyrelsen drøfter den kommende dagsorden til GF 2019 igennem, 

og finder den rette dirigent, med de rette kompetencer i forhold til 

vedtægter, dagsorden afstemning m.m.  

Jette (BROEN Horsens) påpeger vigtigheden i at dele relevante informationer i 

forbindelse med GF. Informationer kan sendes ud samtidig med dagsorden. 

Bestyrelsen aftaler på et senere tidspunkt, hvor GF 2019 skal holdes. 

5) Økonomi: Judith orienterer og deler kontoudsigt ud til alle 

bestyrelsesmedlemmer. Judith svarer på opklarende spørgsmål. Efterfølgende 

kan Judith eller Erik kontaktes, hvis der er spørgsmål. 

6) Orientering fra sekretariatet. 

• Erik orienterer – nye foreninger på vej i Randers – stiftende GF den 12. juni 

2018, og stiftende GF i Rudersdal den 20. juni 2018 

• Henrik orienterer om persondataforordningen og om fremtidig politik på 

dette område 

• Henrik fortæller om cykelløbet BROEN Danmark Rundt – den endelige plan 

med stop hos forskellige lokalforeninger ligger på BROEN Danmarks 

hjemmeside. Start i Helsingør mandag den 18. juni og slut i Skagen fredag 

den 22. juni. Overskuddet fra arrangementet kommer målgruppen af børn 

og unge med sociale – og økonomiske udfordringer til gode. 

7) Eventuelt: Bente (BROEN Lolland) spørger til, hvordan resten af bestyrelses 

forholder sig til at spillesider fungerer som sponsor for BROEN. Så længe 

spillesider/ muligheder – her i blandt Tips og Lotto – er godkendt politisk, og 

så længe BROEN modtager midler fra eksempelvis LOTFRI, forholder 

bestyrelsen sig neutrale. 

 

Horsens den 7. maj 2018 

På vegne af BROEN Danmark. 

Erik Haumann  

 

 


