
Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 19. 

april 2021   

Hvor: Zoom – I bliver inviteret på mail, så I kan logge på 

17.00 – 18.30. 

Referat 

Deltagere: Søren Torrense, Judith Winther, Gitte Holgaard, Jette Husum, Morten 

Jensen, Heine Fricke, Peter Poulsen, Bente Kruse 

Fra sekretariatet: Henrik Nørgaard, Nanna Hammer Bech og Erik Haumann 

Afbud: Charlotte Drue 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Valg af ordstyrer 

• Valg af referent 

• Præsentation af Nanna 
 
 

Dagsorden godkendt. Henrik vælges som ordstyrer og 
Erik tager referat 
Nanna Hammer Bech er i feltpraktik de kommende 
måneder. Nanna får lige lejlighed til at præsentere sig 
selv og sit studie. 

2. Planlægning af møder i 2021 
- Forslag: 
- 19. april 
- 10. maj 
- 2. august 
- 2. oktober 
- Konference 2021? 

Det aftales, at sekretariatet sender en doodle 
invitation rundt til bestyrelsen med mulige 
datoer for bestyrelsesmøder i 2021. 
Erik kontakter Hotel Opus i forbindelse med 
Konferencen. Mulige datoer - enten den 29/30. 
oktober eller den 5/6. november 

3. Forslag til drøftelse fra Peter og 
Jette. Bilag er vedhæftet 

 

Med udgangspunkt i vedhæftet ”ark til 
drøftelse”, som Peter og Jette har udarbejdet, 
som et oplæg til bestyrelsen, drøftes blandt 
andet: 

• BROEN Danmarks arbejdsopgaver 

• Visioner for BROEN Danmark 

• Koordinering af ansøgninger til 
nationale fonde 

• Samarbejdet mellem BROEN 
Danmark og lokalforeningerne. 
Lokalforeningerne som selvstændige 
foreninger med det formål at støtte 
socialt – og økonomisk udsatte børn 
og unge i den pågældende 
kommune, hvor den enkelte 



lokalforening har adresse og BROEN 
Danmark som støtter og hjælper 
den enkelte lokalforening. BROEN 
Danmark samarbejder med andre 
organisationer, er i dialog med 
politikere fra Christiansborg om 
politik på blandt andet børne – unge 
området. 

• Etablering af nye lokalforeninger. 
Hvor og hvordan? – nye foreninger 
må gerne vokse nedefra.  

Jeg tillader mig at konkludere, at der er rigtig 
mange tanker om BROEN Danmarks arbejde og 
rolle i forhold til blandt andet 
lokalforeningerne. Der er tilfredshed med 
BROEN Danmark / sekretariatets arbejde – 
Morten Jensen foreslog, at bestyrelsen på et 
arbejdsmøde drøfter en visionsplan for de 
kommende 5 – 10 år. Der var tilslutning til 
forslaget og der var bred tilslutning til, at Peter 
og Jette laver ”ark 2”, som eventuel kan være 
grundlag for et kommende bestyrelsesmøde 
/arbejdsdag /visionsmøde. 
Desuden foreslog Søren Torrense, at ”Visioner 
for BROEN Danmark” kunne være et tema til 
konferencen i efteråret, og at bestyrelsen 
udarbejder materiale, som kan danne grundlag 
for temaet til konferencen 
 

 
4. Eventuelt. 

• Hvordan gik mødet? 

Alle var tilfredse med mødet – ros til Peter og 
Jette for arbejdet med oplægget til drøftelse. 

   

         

Horsens den 21. april 2021  

Erik Haumann – BROEN Danmark 



 

 

                                                                                                                                             


