
Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 13. 

august klokken 17.00 – 19.00 

Vedbæksvænget 36, 8700 Horsens 

 

Referat. 

Referent: Erik Haumann, BROEN Danmark 

Tilstede: Morten Jensen, Hans Søgaard, Bente Kruse, Judith Winther, Poul Grud, 

Peter Poulsen, Heine Fricke – bestyrelsen. 

Sekretariatet: Erik Haumann 

Afbud: Jette K. Larsen og Torben Engholm 

  

1) Dagsorden – godkendt. 

 

2) Referat fra 7. maj godkendt. Materiale fra Jon Kielberg sendes til bestyrelsen. 

 

 

3) Meddelelser fra formanden: 

• Mange positive reaktioner i forbindelse med BROEN Danmark Rundt 2018 

– vigtigt, at der støttes om initiativet og Flemming Bøgelys engagement i 

forhold til at arrangere og planlægge løbet. 

• Bestyrelsen drøfter lignende arrangementer som indtægtskilde i forhold til 

at støtte lokalforeningernes arbejde med at støtte børn og unges 

fritidsaktiviteter. Arrangementer kan sammen med donationer fra fonde, 

støtte fra den enkelte kommune samt midler fra statslige puljer være med 

til at finansiere aktiviteter i BROEN 

• BROEN Danmark modtager 1 million fra Poul Erik Bechs Fond. Donationen 

skal være med til at sikre aktiviteterne i lokalforeningerne samt støtte 

driften i sekretariatet. Se omtale på BROEN Danmarks hjemmeside: 

www.broen-danmark.dk 

• Ingen indkomne forslag fra lokalforeningerne 

 

http://www.broen-danmark.dk/


4) Forslag om aktivitetsudvalg. Peter Poulsen har en ide til et aktivitetsudvalg, 

som kan understøtte tanken om arrangementer som indtægtskilde på lige fod 

med donationer og projektmidler. Det første initiativ, som Peter vil 

undersøge, er en golfturnering (”BROEN Danmark Open”), som eventuelt 

kunne foregå forskellige steder i Danmark. Bestyrelsen drøfter rammer og 

organisering – vigtigt at der er personer, som har forstand, viden, netværk og 

erfaringer til at sætte arrangementet i gang, og som efterfølgende er 

tovholder på arrangementet – Modellen er cykelløbet, hvor Flemming Bøgely 

er initiativtager og tovholder, og hvor sekretariatet er samarbejdspartner og 

arbejdskraft. 

Peter vender tilbage, når de rigtige personer byder ind med muligheder og 

organisation.. 

5) Økonomi. Judith orienterer og uddeler kontoudtog. Efterfølgende spørgsmål 

kan altid rettes til Judith og sekretariatet. 

 

6) Orientering fra sekretariatet. 

 

• Donation fra Poul Erik Bechs Fond. Se hjemmesiden og omtalen om 

donationen. 

• Donation fra Popermo. Forsikringsselskabet støtter BROEN Danmark med 

75.000.- i 2018 og 2019. Beløbet skal understøtte nyetablerede foreninger 

– eksempelvis BROEN Randers, BROEN Rudersdal, BROEN Lyngby – 

Taarbæk, samt kommende foreninger i Frederikshavn og Holstebro. 

• Nye foreninger. Der er fundet frivillige, som er klar til at starte BROEN 

Frederikshavn. Første møde holdes den 11. september i Skagen – stiftende 

generalforsamling i oktober. Informationsmøde afholdes i Holstebro den 9. 

oktober, hvor Rotary vil være vært for mødet, som har til formål at finde 

frivillige til foreningen, samt støtte en ny bro i Holstebro. 

• BROEN Danmark på Folkemødet. BROEN Danmark deltog på Folkemødet 

og samler op på erfaringerne fra mødet. Sekretariatet overvejer deltagelse 

i 2019. 

• Ny fattigdomsgrænse i Danmark. Danmarks Statistik har offentliggjort en 

ny grænse for fattigdom i Danmark. Tal og oplysninger kan findes på 

Danmarks Statistiks hjemmeside, samt talrige kommentarer fra medier, 



politiske partier og organisationer. Finansministeriet har bedt om 

udarbejdelse af tallene på baggrund af FN`s verdensmål. 

 

7) Eventuelt. På det kommende bestyrelsesmøde vil der blandt andre være to 

punkter på dagsordenen A) Konference 2019.  B) Ordstyrer + dagsorden. 

Hans og Erik deltager i MTHPs bestyrelsesmøde den 10. september. 

(Bestseller Fonden).  

 

Referent: Erik Haumann, Sekretariatet BROEN Danmark 

 

 

 

 

 

 


