
 

 

Referat fra Generalforsamlingen i BROEN Danmark. 

Generalforsamlingen blev holdt på Hotel Opus, 

Egebjergvej 1, 8700 Horsens fredag den 22. marts 2019 

klokken 20.00 – 21.30. 

 

Referat i henhold til dagsordenen. 

1) Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår advokat Mogens N. Lund. Mogens blev 

valgt som dirigent. Dirigenten kunne fastslå, at Generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt i forhold til foreningens vedtægter 

2) Valg af referent – bestyrelsen foreslår Erik Haumann, BROEN Danmark. Erik 

Haumann blev valgt som referent. 

3) Bestyrelsens beretning. Peter Poulsen aflægger bestyrelsens beretning. 

Beretningen findes på BROEN Danmarks hjemmeside www.broen-danmark.dk 

se under fanen BROEN Danmark – Broerne internt – Referat fra 

bestyrelsesmøder i BROEN Danmark. Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens 

beretning, og beretningen blev taget til efterretning. 

4) Godkendelse af regnskab 2018. Lidegaard Revision, ved Jens Erik Lidegaard, 

gennemgår regnskabet for 2018. Jens Erik Lidegaard kunne fortælle, at der var 

blank revisorpåtegning. BROEN Danmark havde ved udgangen af 2018 et 

robust overskud. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af 

Generalforsamlingen. Regnskabet vil altid kunne rekvireres gennem 

sekretariatet. 

5) Fastsættelse af kontingent for 2019. Kontingentsatsen er fastsat for 2019 til 

kroner 100.-  

6) Valg af revisor. Generalforsamlingen vælger Lidegaard Revision for 2019. 

7) Valg af formand. Peter Poulsen modtog genvalg for de kommende to år. 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Torben Engholm og Hans Søgaard træder ud 

af bestyrelsen og erstattes med Jette Husum (BROEN Randers) og Heine Fricke 

(BROEN Vejen). Morten Jensen (BROEN Vejle) modtog genvalg. Alle tre er 

valgt for en periode på 2 år. 

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


9) Valg af suppleant. Jette K. Larsen ønskede at stoppe som suppleant, og da 

Heine Fricke blev valgt til bestyrelsen, skulle der vælges to nye suppleanter. 

Isabelle Jørgensen (BROEN Lyngby – Taarbæk) blev valgt for en periode på to 

år, og Gitte Holgaard (BROEN Horsens) blev valgt for det kommende år, 

hvilket vil sige, at der i 2020 skal opstilles en post som suppleant i dette 

tilfælde Gitte Holgaards plads 

10) Eventuelt. Torben Engholm bad om ordet, og takkede for 10 års godt 

samarbejde i bestyrelsen. Peter Poulsen takkede Torben Engholm for sit 

engagement og arbejdsindsats gennem hele perioden 

 

 

Som referent: 

Horsens den 22.03.2019 

 

Erik Haumann, BROEN Danmark 


