
Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 13. maj 2019. 

Mødet blev afholdt på Falstersgade 26 B, 8700 Horsens 

 

Referat: 

Tilstede: Bente Kruse, Judith Winther, Poul Grud, Peter Poulsen, 

Morten Jensen, Jette Husum, Gitte Holgaard 

Afbud: Heine Fricke, Isabelle Jørgensen 

Fra Sekretariatet: Henrik Nørgaard og Erik Haumann 

 

1. Dagsorden godkendt 

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 21. januar godkendes 

3. Evaluering af konferencen + generalforsamling 2019. 

• Tilfredshed med såvel program som indhold. Rammerne på Hotel Opus passer rigtig 

godt til afholdelse af konference og generalforsamling. Det noteres at der skal 

strammes op omkring tilmelding og afbud. I 2019 oplevede vi en del afbud på selve 

dagen / nogle sendte afbud med deres kollegaer fra lokalforeningerne. I disse tilfælde 

betaler vi fuld pris for fortæring og indkvartering. 

• I 2020 vil vi gøre lidt mere ud af navneskilte og præsentation af de enkelte deltagere  - 

navn og lokalforening. 

• Generalforsamlingen forløb særdeles fint. Advokat Mogens S. Lund styrede G.F på 

bedste vis. 

4. Nyt fra formanden: Ingen indkomne forslag/spørgsmål. 

5. Økonomi. 

Judith orienterer og deler oversigt over BROEN Danmarks forskellige konti. Alle konti/ 

overskrift på konti forklares og spørgsmål besvares. Alle i bestyrelsen er altid velkommen til 

at stille opklarende spørgsmål i forhold til posteringer, fondsmidler, donationer m.m. 

6. Vedtægter. 

• Bente og Erik ser vedtægterne igennem og retter til – herefter sendes forslaget ”i høring” 

til resten af bestyrelsen. Når processen er færdig, sendes vedtægterne til gennemsyn + 

kommentarer hos advokaten, og et færdigt forslag til kommende vedtægter præsenteres. 

Vedtægterne sendes – i god tid – til medlemmer af BROEN Danmark og 

godkendes/forkastes på den kommende GF i 2020. 

7. Nyt fra sekretariatet. 

• BROEN Danmark Rundt 2019 er klar til at sende 35 ryttere ud på de danske landeveje. 

Detaljer om arrangementet kan findes på BROEN Danmarks hjemmeside, som løbende 

opdateres: www.broen-danmark.dk 

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


• Nye foreninger: Der planlægges nye foreninger i Kolding og Greve. De første 

planlægningsmøder er afviklet. Kommende møde i Kolding: 18. juni. Kommende møde i 

Greve: 25. juni. 

• Planlægning af konference i Aalborg den 29. oktober (del 1) og 2. november (del 2) 

• Planlægning af konference i Nykøbing Falster den 12. november 

• Henrik orienterer om samarbejdet med DGI inklusion om et oplæg til kommuner i forhold 

til kommunale initiativer / kommunalt Fritidspas 

• Henrik orienterer om medlemskabet af brancheorganisationen ISOBRO  

 

8. Møder i 2019:  

21. januar, 13. maj, 17. september, 19. november og i 2020 – 14. januar samt konference 

den 27. og 28. marts. 

       9.   Eventuelt. 

• Erik orienterede om et kommende samarbejde med kunstneren Henrik Busk Andersen. 

Følg med på hjemmesiden og de sociale medier. 

 

Horsens den 22. maj 2019. 

Erik Haumann / BROEN Danmark 

              

 

 

Horsens den 21. januar 2019.  

Referent: Erik Haumann – Sekretariatet BROEN Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 


