
Bestyrelsesmøde	  i	  BROEN	  Danmark	  mandag	  den	  12.	  november	  
2018.	  Mødet	  holdes	  på	  Vedbækvænget	  36,	  8700	  Horsens	  

	  

Referat:	  

Tilstede:	  Heine	  Fricke,	  Bente	  Kruse,	  Judith	  Winther,	  Poul	  Grud,	  
Torben	  Engholm,	  Hans	  Søgaard,	  Morten	  Jensen	  og	  Peter	  Poulsen	  

Afbud:	  Jette	  K.	  Larsen	  

Fra	  Sekretariatet:	  Henrik	  Nørgaard	  og	  Erik	  Haumann	  

	  

1. Dagsorden	  godkendt	  
2. Referat	  fra	  bestyrelsesmødet	  den	  13.	  august	  godkendes	  
3. Planlægning	  af	  ”Konference	  2019”.	  
• BROEN	  reserverer	  plads	  på	  Hotel	  Opus	  i	  dagene	  den	  22.	  /	  23.	  marts	  2019	  
• Det	  aftales	  at	  Generalforsamlingen	  holdes	  fredag	  aften	  efter	  middagen	  –	  det	  vil	  sige	  ca.	  

klokken	  20.00.	  Sekretariatet	  udarbejder	  et	  program	  for	  konferencen	  –	  bestyrelsen	  
kommenterer	  og	  kommer	  med	  ideer	  til	  programmet.	  

• Indbydelse	  sendes	  til	  lokalforeningerne	  i	  forbindelse	  med	  et	  kommende	  nyhedsbrev	  
4. Nyt	  fra	  formanden:	  Ingen	  indkomne	  forslag/spørgsmål.	  
5. Økonomi.	  

Judith	  orienterer	  og	  deler	  oversigt	  over	  BROEN	  Danmarks	  forskellige	  konti.	  Efterfølgende	  
drøftes	  sagsgangen	  i	  behandling	  af	  ansøgninger	  til	  BROENs	  puljer	  –	  eksempelvis	  Feriehjælp,	  
Musikpuljen	  og	  puljen	  som	  understøtter	  lokalforeningernes	  aktiviteter.	  Når	  sekretariatet	  
modtager	  en	  ansøgning,	  så	  sendes	  ansøgningen	  videre	  til	  formanden	  og	  kassereren,	  som	  
giver	  deres	  tilsagn	  eller	  afslag.	  Herefter	  sender	  sekretariatet	  en	  bekræftelse	  eller	  afslag	  til	  
ansøger	  og	  cc.	  til	  kasserer.	  Revisor	  gennemser	  bilag,	  ansøgninger	  og	  transaktioner	  på	  
BROENs	  forskellige	  konti.	  

6. Planlægning	  Af	  GF.	  
Peter	  træder	  tilbage	  som	  formand,	  men	  er	  klar	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  bestyrelsen.	  Hans	  
Søgaard	  ønsker	  genvalg.	  Torben	  Engholm	  stiller	  sin	  plads	  i	  bestyrelsen	  til	  rådighed.	  Morten	  
Jensen	  ønsker	  genvalg.	  Jette	  K.	  kontaktes	  i	  forhold	  til	  at	  genopstille.	  Det	  aftales,	  at	  der	  
findes	  en	  professionel	  dirigent	  til	  GF.	  Sekretariatet	  vil	  tage	  kontakt	  til	  foreslåede	  advokater	  
i	  Them	  og	  Horsens.	  Dagsordenen	  til	  GF	  vil	  dreje	  sig	  om	  valg	  til	  bestyrelsen	  –	  eventuelle	  
ændringer	  i	  vedtægterne	  udsættes	  til	  GF	  i	  2020.	  Den	  kommende	  dagsorden	  skal	  være	  helt	  
tydelig	  i	  forhold	  til	  hvem	  der	  er	  på	  valg,	  og	  hvordan	  der	  vælges.	  Valglister	  til	  A)	  
formandsposten	  B)	  bestyrelsen	  og	  C)	  suppleant	  udarbejdes	  i	  henhold	  til	  BROENs	  vedtægter	  
og	  offentliggøres	  på	  BROENs	  hjemmeside.	  Samtidig	  vil	  det	  fremgå	  af	  et	  kommende	  
nyhedsbrev,	  hvem	  der	  er	  på	  valg	  til	  bestyrelsen.	  

7. Nyt	  fra	  sekretariatet.	  



Ny	  lokalforening	  i	  Frederikshavn	  er	  klar	  til	  at	  støtte	  børn	  og	  unge	  til	  en	  aktiv	  fritid.	  7	  
personer	  er	  trådt	  ind	  i	  bestyrelsen	  og	  et	  antal	  frivillige	  støtter	  op	  om	  foreningens	  
aktiviteter.	  	  
Der	  er	  afholdt	  informationsmøde	  i	  Holstebro.	  
BROEN	  Vejen	  har	  lavet	  aftale	  med	  Vejen	  Kommune	  om	  et	  samarbejde	  de	  kommende	  4	  år,	  
hvor	  BROEN	  Vejen	  vil	  modtage	  et	  tilskud	  på	  100.000.-‐	  om	  året.	  Beløbet	  skal	  bruges	  i	  
overensstemmelse	  med	  BROEN	  Vejens	  aktiviteter	  og	  målsætning.	  
BROEN	  Vejle	  udbygger	  samarbejdet	  med	  efterskolerne,	  og	  planlægger	  at	  sende	  5	  unge	  på	  
efterskole	  i	  skoleåret	  2019	  –	  2020.	  
Sekretariatet	  har	  holdt	  møde	  med	  Red	  Barnet.	  De	  to	  foreningers	  indsatsområder	  blev	  
drøftet.	  Bente	  Kruse	  fortalte	  om	  det	  lokale	  samarbejde	  med	  Red	  Barnet,	  BROEN	  Lolland	  og	  
kommunen.	  Bentes	  erfaringer	  noteres	  og	  tages	  til	  efterretning	  i	  forhold	  til	  kommende	  
møder	  med	  Red	  Barnet.	  
Velgørenhedscykelløbet	  ”BROEN	  Danmark	  Rundt”	  afholdes	  igen	  i	  2019.	  Start	  den	  8.	  juni	  i	  
Silkeborg	  og	  slut	  den	  12.	  juni	  ved	  Folkemødet	  på	  Bornholm.	  Undervejs	  besøges	  
lokalforeninger	  af	  BROEN.	  
BROEN	  Danmark	  har	  søgt	  om	  godkendelse	  hos	  Skat	  som	  fradragsberettiget	  organisation,	  
afventer	  svar.	  
Center	  for	  frivilligt	  socialt	  arbejde	  tilbyder	  med	  et	  nyt	  Navigator-‐program	  mulighed	  for	  at	  
indgå	  i	  et	  gratis	  sparringsforløb	  om	  udvikling	  af	  organisationen.	  Forslag	  om	  at	  søge	  om	  
hjælp	  til	  et	  serviceeftersyn	  af	  organisationens	  nuværende	  udformning	  med	  anbefalinger	  til	  
mulig	  udvikling.	  
	  


