
Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 24. august 2020. 

Mødet blev afholdt: Falstersgade 26 B, 8700 Horsens 

 

Referat: 

Tilstede: Bente Kruse, Judith Winther, Peter Poulsen, Morten 

Jensen, Jette Husum, Gitte Holgaard, Heine Fricke, Søren Torrense 

Afbud: Isabelle Jørgensen 

Fra Sekretariatet: Henrik Nørgaard og Erik Haumann 

 

1. Dagsorden godkendt 

2. Nyt fra formanden:  

• Ingen indkomne forslag fra lokalforeningerne 

• Orientering. Peter holder møde med borgmester i Køge Marie Stærke og social – og 

indenrigsminister Astrid Kragh for en drøftelse af fremtiden for BROEN Danmark. 

Peter har inviteret Poul Erik Bech og Jane Bech til frokost i Køge, for at fortælle om 

BROEN Danmark og hvilken forskel støtten fra Poul Erik Bechs Fond er med til at gøre 

for udsatte børn og unge i de kommuner, hvor BROEN har en lokalforening 

3. Økonomi. 

Judith, Henrik og Erik gennemgår de enkelte konti. Bestyrelsen er altid velkommen til at få 

et overblik over den enkelte konto.  

4. Forslag til et foreningssystem. 

Bilag vedhæftet dagsorden – forslaget er udarbejdet af Jens Viggo Rasmussen fra BROEN 

Rudersdal. 

Bestyrelsen diskuterede behovet for det beskrevne foreningssystem samt udgiften til at 

udvikle det. 

Konklusionen på drøftelsen om at implementere et nyt foreningssystem i de 

lokalforeninger + BROEN Danmark, som ønsker det, er, at BROEN Danmark inviterer Jens 

Viggo til at deltage i en temadag (eventuelt den 5. oktober hvis muligt), hvor der vil være 

mulighed for at stille spørgsmål til foreningssystemet, forskellige versioner, pris og 

brugervenlighed m.m.  

5. Drøftelse af forslag fra GF. 

I forbindelse med GF den 11. juni 2020, blev der fremsat forslag om, at bestyrelsen i 

BROEN Danmark arbejdede med temaer/forslag/visioner for BROEN Danmarks fremtid. På 

mødet den 24. august blev bestyrelsen enige om at tage følgende emner op:  

1) Medlemmer i BROEN Danmark/ medlemmer i den enkelte lokalforening. Brian 

Reinholdt fra BROEN Vejen inviteres til kommende bestyrelsesmøde i januar 2021, hvor 

han vil præsentere et SMS system, som kan gøre det lettere at blive medlem af BROEN 

Danmark. 



2) Bestyrelsen diskuterer visioner for BROEN Danmark. Søren indsamler forslag fra 

bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet. Forslagene konkretiseres og indgår i en 

arbejdsmodel for sekretariatet og bestyrelsen i BROEN Danmark. 

3) Forretningsorden for BROEN Danmark: Bestyrelsen drøftede, om der er behov for at 

formulere en forretningsorden. 

 

6. Nyt fra sekretariatet 

• Informationsmøde i Hillerød. Nye frivillige planlægger en ny forening i Hillerød med 

start ultimo 2020. 

• Arrangement i Kolding den 25. september, hvor formålet er at finde frivillige til BROEN 

Kolding. Der er afholdt flere møder med samarbejdspartnere i Kolding. 

• BROEN Haderslev er i gang igen - nu med nye frivillige. 

• BROEN Danmark har lavet en samarbejdsaftale med Recovery Bulls Danmark.  

• BROEN Danmark har lavet en samarbejdsaftale med ”Fremskudt Funktion” under 

Psykiatrien i Region Syddanmark. Aftalen understøttes med 125.000 kr. til at støtte 

børn og unge i Region Syddanmark, hvor BROEN har en lokalforening. 

• Midler fra puljen Særlig Soc (Socialstyrelsen), støtter projekter i BROEN Aalborg, BROEN 

Tønder, BROEN Næstved, BROEN Herlev, BROEN Lolland og BROEN Køge. Projektet 

handler om at forebygge radikalisering, kriminalitet og isolation af unge. Det sker 

gennem en aktiv opsøgning, projekter for målgruppen og derefter et tilbud om et 

medlemskab af en lokal idrætsforening/klub. 

• BROEN Danmark Rundt 2020. Arrangementet er blevet aflyst pga coronasituationen. 

Sponsorer er blevet informeret om aflysningen. Ingen af sponsorerne har ønsket at få 

tilbagebetalt støttebeløbet. BROEN afventer eventuelle udgifter i forhold til tøjpakke. 

Når eventuelle udgifter er betalt, gøres overskuddet op. 

• Tilbud fra Alt For Damerne om annoncering i temanummer om velgørenhed. 

Bestyrelsen er positiv over for en annonce, evt suppleret med artikel om BROEN. 

7. Eventuelt. Søren foreslår, at efter hvert bestyrelsesmøde evalueres mødet – hvad var  

godt/ hvad kunne gøres bedre? Konklusionen på dagens møde blev, at der var et klart 

ønske om lidt mere disciplin i forhold til dagsordenen. Dette tages til efterretning. 

Det kommende bestyrelsesmøde den 5. oktober bliver i form af en temadag. Her bliver et 

af punkterne Foreningssystem v/ Jens Viggo. Forslag til emner for bestyrelsens arbejde 

sendes til Søren. 

Søren foreslår ligeledes, at der udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen. Ifølge 

vedtægterne fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden (§7 i vedtægterne).  

Jette kommer med et forslag til et andet format af dagsorden med plads til notater. 

 

Horsens den 25. august 2020 

Referat: Erik Haumann, BROEN Danmark 


