
Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark tirsdag den 19.november 2019. 

Mødet blev afholdt:  Falstersgade 26 B, 8700 Horsens 

 

Referat: 

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

Morten Jensen, Jette Husum, Gitte Holgaard, Heine Fricke 

Afbud: Isabelle Jørgensen og Henrik Nørgaard 

Fra Sekretariatet: Erik Haumann 

 

1. Dagsorden godkendt 

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 17.september godkendt. Dog bemærkes det, at i 

forbindelse med drøftelserne om ændringer af vedtægter, vil Bente Kruse komme med et 

nyt forslag, som sendes rundt til gennemsyn og bemærkninger. Slutteligt vil disse 

ændringer danne grundlag for et gennemsyn af advokat Mogens N. Lund samt et forslag, 

som kan forlægges til GF 2020 

3. Nyt fra formanden: Ingen indkomne forslag fra lokalforeningerne 

4. Økonomi: Judith orienterer. En enkelt bemærkning i forhold til kontoen ”Sponsorkonto” – 

midler fra cykelløbet BROEN Danmark Rundt 2019 er nu opgjort og overført til nævnte 

konto. Overskuddet blev i år på 393.000.-  

5. Nyt fra sekretariatet. 

• BROEN Danmark Rundt afvikles i 2020 i dagene 6. juni til 9.juni, med start i Silkeborg og 

afslutning i København. En` af stækningerne bliver den samme, som planlægges i 

forbindelse med afvikling af Tour de France 2021, med start omkring Vejle og afslutning 

i Sønderborg 

• Nye foreninger – stiftende generalforsamling i BROEN Greve den 9. september. 

Informationsmøde afholdes i Kolding i januar og nye frivillige er klar til at høre mere om 

BROEN Haderslev – forventet genstart bliver på den anden side af julen 

• Informationsmøde i Brøndby i oktober – nyt møde planlægges efter jul 

• BROEN Aalborg har holdt 10 års fødselsdag. Der blev afholdt 2 arrangementer i 

forbindelse med markeringen – en reception og en aktivitetsdag for nogle af de børn og 

familier, som har modtaget støtte. BROEN Guldborgsund var vært den 12. november  

ved konferencen ” Alle børn har ret til en aktiv fritid”, og BROEN Vejen samlede 

foreninger og samarbejdspartnere den 27. november til konferencen ”Aktiv fritid er 

kvalitetstid” 

• Samarbejdet med Børns Vilkår går nu ind i anden fase – Erik deltager i møde med Børns 

Vilkår den 3. december, hvor fase 2 planlægges 

• BROEN Danmark er i dialog med DIF og DGI om mulig støtte til udsatte idrætten. Indtil 

videre er følgende organisationer tænkt ind i et samarbejde: Recovery Bulls, Idræt for 



sindet, Ombold, Værestederne og BROEN. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om 

ideerne i samarbejdet. 

. 

6. Møder i 2020:  14. januar samt konference den 27. og 28. marts, 12. maj, 15. september og 

den 16. november 

7. Eventuelt: One Note – hvordan fungerer dette system? Program til indsamling af 

informationer og deling af oplysninger – BROEN Danmark bruger ikke dette system. Flere 

oplysninger kan findes hos Microsoft…. 

              

 

Horsens den 2. december 2019. 

Referent: Erik Haumann / BROEN Danmark 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


