
Generalforsamling i BROEN Danmark 2021. 

Sted: Onlinemøde på Zoom. 

Tid: den 19. marts klokken 17.00 – 19.00 

 

 

BROEN Danmark har afholdt generalforsamling, ifølge foreningens vedtægter, fredag den 19. 

marts 2021. Generalforsamlingen blev holdt som et online møde over ZOOM. 

Referat 

Punkt 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen 
foreslår Michael V. Nielsen fra 
Advokatfirmaet Moalem 
Weitemeyer. 

Michael V. Nielsen vælges enstemmigt som dirigent. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig annonceret og 
at formalia ifølge vedtægter var overholdt i forhold til 
indkaldelsen. 

Punkt 2.  Valg af referent. 
Bestyrelsen foreslår Erik Haumann 
fra sekretariatet BROEN Danmark. 

Erik Haumann vælges som referent. 

Punkt 3. Valg af stemmetællere. Jens Erik Lidegaard fra Revisionsfirmaet Lidegaard Revision og 
Erik Haumann fra BROEN Danmarks sekretariat vælges som 
stemmetællere 

Punkt 4. Bestyrelsens beretning v/ 
formand for BROEN Danmark Peter 
Poulsen. 

Beretningen kan findes på BROEN Danmarks hjemmeside. 
Beretningen godkendes enstemmigt. 
Spørgsmål til bestyrelsen – ”Har bestyrelsen en vision om antal af 
lokalforeninger – skal der være en lokalforening i alle landets 
kommuner?” Bestyrelsen drøfter løbende strategi og visioner for 
BROEN Danmark – blandt andet omkring etablering af nye 
lokalforeninger. Lokalforeningerne er båret af frivillige, så skal 
der startes nye lokalforeninger, så skal der også være en gruppe 
frivillige, som kan støtte op om arbejdet med at starte en ny 
forening. 
Spørgsmål til bestyrelsen ” Hvordan forklares den relative lille 
nedgang af antal støttede børn på samlet 7 % i 2020, i forhold til 
2019, når så mange aktiviteter har været lukket grundet covid 
19?”. To af lokalforeningerne (BROEN Vejle og BROEN Tønder) 
svarede, at de, trods aktivitetsstop, fortsatte med at betale 
kontingent af to årsager 1) støtte den enkelte aktivitetsudbyder 
samt 2) at fastholde børnenes medlemskab af en forening. 
 

Punkt 5. Godkendelse af regnskab v/ 
Jens Erik Lidegaard – Lidegaard 
Revision. 

Regnskabet godkendes enstemmigt. Regnskabet findes på 
BROEN Danmarks hjemmeside. 

Punkt 6. Fastsættelse af kontingent 
for 2021. Bestyrelsen foreslår at 
kontingentsatsen fastholdes på 100 
kroner i 2021. 

Generalforsamlingen vedtager enstemmigt, at kontingentsatsen 
på 100 kroner fastholdes i 2021. 



Punkt 7. Valg af revisor. Bestyrelsen 
foreslår Lidegaard Revision. 

Samarbejdet med Lidegaard Revision fortsætter i 2021. Ingen 
spørgsmål i forhold til samarbejdet. 

Punkt 8. Indkomne forslag. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på 
Generalforsamlingen 

  

Punkt 9.Valg til bestyrelsen– på valg 
er Peter Poulsen – formand, Morten 
Jensen, bestyrelsesmedlem og Heine 
Fricke, bestyrelsesmedlem. Alle 
modtager genvalg. 

Peter Poulsen genvælges som formand, Morten Jensen og Heine 
Fricke som bestyrelsesmedlemmer for de kommende 2 år. Der 
var ikke modkandidater og alle 3 modtog genvalget  

Punkt 10.Valg af suppleant. Charlotte Drue Aagaard fra BROEN Frederikssund (stiftes den 18. 
april 2021) vælges uden modkandidater, som suppleant for de 
kommende 2 år. 

 Punkt 11. Vedtægtsændringer – i 
§14 tilføjes ” beliggende i EU/EØS”., 
hvilket er et krav fra SKAT i forhold 
til at beholde godkendelsen fra 
samme. 

Vedtægtsændringerne godkendes uden kommentarer. 

 

Horsens den 19. marts 2021 

Som referent: 

Erik Haumann, Sekretariatsleder i BROEN Danmark 


