
Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark tirsdag den 17. september 

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 

Fra Sekretariatet: Henrik Nørgaard og Erik Haumann 

 

1. Dagsorden godkendt 

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 13. maj godkendes 

3. Nyt fra formanden: Ingen indkomne forslag fra lokalforeningerne 

4. 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. 

Jette (BROEN Randers), stiller spørgsmål om en enklere oversigt med kommentarer om 

bevægelserne på de enkle konti. Forslaget drøftes og der er bred enighed om, at Judith 

fortsætter med at printe oversigt over de enkelte konti og Judith og sekretariatet i 

fællesskab forklarer bevægelserne på de enkelte konti. Alle er altid velkommen til at 

kontakte såvel kasserer som sekretariatet i forbindelse med opstået spørgsmål om forbrug 

af midler samt tildelte midler – eksempelvis sponsorater, fondsmidler etc. 

5. Vedtægter. Bilag er vedhæftet dagsorden.  

• Bente orienterer om forslag til rettelser i vedtægterne – Bentes udgangspunkt havde 

udgangspunkt i allerede tilrettet vedtægter. Ændringsforslagene blev forkastet og der 

blev drøftet en forenkling og præcisering af visse paragraffer. En egentlig konklusion på 

spørgsmålet om at ændre vedtægterne ved den kommende Generalforsamling i 2020, 

blev ikke vedtaget. Punktet tages op igen på det kommende bestyrelsesmøde i 

november.  

6. Nyt fra sekretariatet. 

• Henrik er i gang med at gøre overskuddet op i forbindelse med cykelløbet BROEN 

Danmark Rundt 2019. BROEN Danmark søger om momsfritagelse. Det ligner et 

overskud, som er en smule stører end i 2018. Overskuddet forventes at blive ca. 

380.000.- kroner 

• Og – sidste nyt (07.10.2019) Flemming Bøgely fra Blue Idea har meddelt Sekretariatet, 

at der også bliver et BROEN Danmark Rundt i 2020 

• Nye foreninger: BROEN Greve har holdt stiftende generalforsamling og er klar til at 

støtte børn og unge i Greve kommune medio oktober. Der har været møder med 



Kolding kommune og Brøndby kommune om etablering af nye lokalforeninger med 

start i 2020. Mht. BROEN Haderslev så forsøger sekretariatet at finde nye frivillige, som 

vil overtage BROEN Haderslev – lige nu mangler vi 2 – 3 personer som vil være med. 

• Gode ideer i forbindelse med salget af skulpturen ”Barnhjertelighed”: Forslag om at 

læne sig op af gallerier, biblioteker, Frivillig fredag hvor skulpturen kunne omtales og 

eventuelt vises frem. Vi undersøger mulighederne og er åbne for andre forslag/ideer. 

• Orientering om konferencerne i Vejen, Aalborg og Guldborgsund: De tre foreninger 

afholder lokale konferencer henholdsvis den 29. oktober i Aalborg, den 12.november i 

Nykøbing og den 27.november i Vejen. Indbydelser sendes ud til samarbejdspartnere i 

kommunen samt tilstødende kommuner, lokale broer m.fl. 

7. 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: Poul Grud fortæller om ”Det gode testamente” – prisen for at være med og blive 

godkendt til at modtage donationer er 40.000.- om året. Ideen bliver et punkt på den kommende 

dagsorden i november. 

Peter Poulsen foreslår, at der nedsættes et aktivitetsudvalg, som kan arbejde med nye forslag til 

aktiviteter – inspireret af cykelløbet BROEN Danmark Rundt, kunne der være både landsdækkende 

og lokale aktiviteter, som kan synliggøre BROENs arbejde med at støtte udsatte børn og unge, og 

samtidig være med til at samle midler ind til at støtte aktiviteterne i lokalforeningerne.               

              

 

Horsens den 7. oktober 2019. 

Referent: Erik Haumann / BROEN Danmark 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


