
Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 10. maj 
2021 

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

17.00 – 19.00. 

Følgende deltog i mødet: Gitte, Bente, Jette, Judith, 
Heine, Søren, Peter 

Fra sekretariatet: Nanna og Erik 

Afbud: Morten, Charlotte og Henrik 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
• Valg af ordstyrer 
• Valg af referent 

 
 

Dagsorden godkendt. Peter vælges som ordstyrer og Erik 
som referent 

2. Møder i 2021 
- 10. maj 
- 16. august 
- 4. oktober 
- Konference 5/6. november 

Drøftelse af kommende møder – 
brugen af Doodle.. 

Bestyrelsen holder fast i nævnte datoer til 
bestyrelsesmøder. 
Den 16. august holdes mødet fysisk i Horsens 
Den 4. oktober holdes mødet som et online 
møde 
I forbindelse med konferencen mødes 
bestyrelsen ”i god tid” (aftales på kommende 
bestyrelsesmøde) og efter konferencen mødes 
bestyrelsen til et kort bestyrelsesmøde, hvor 
konferencen evalueres, mødekalender 
koordineres og indhold i kommende 
bestyrelsesmøder drøftes. 

3. Forslag til program for 
konferencen 

 

Programmet godkendt – dog med den 
tilføjelse, at bestyrelsen præsenterer sig selv og 
får 15 minutter til at fortælle om arbejdet i 
bestyrelsen (fredag 17.30 – 17.45), og at der 
bliver tilføjet et punkt fra klokken 21. 00 – 
21.30, hvor deltagerne bliver blandet for at 
udveksle lokale erfaringer/ den gode historie…. 
Mere om det senere 
Henrik og Erik arbejder videre mht. til aftaler 
med oplægsholdere og praktiske aftaler med 
Hotel OPUS samt indbydelse til alle de frivillige 



4. Indkomne forslag 
 

Ingen indkomne forslag 

5. Nyt fra Sekretariatet Henrik og Erik holder møde Med Flemming 
Bøgely (Blue Idea), og fornemmer stemningen 
for at afholde et Broen Danmark Rundt 2022 
Erik har møde med eventuelle nye frivillige i 
Kolding – den 20. maj 
Erik har et møde med Select om et eventuelt 
kommende arrangement, hvor der vil være 
mulighed for at omtale BROEN og samle midler 
ind til fordel for målgruppen – den 26. maj 

6. Eventuelt 
• Hvordan gik mødet 
•  

Jette kunne fortælle, at BROEN Randers har 
modtaget 150.000 kroner i tilskud fra §18 
puljen i Randers kommune. Gitte, Heine, Bente 
og Peter kunne supplere med aftaler i 
henholdsvis Horsens kommune, Vejen 
kommune, Lolland kommune og Køge 
kommune. 
Bred enighed om at mødet forløb på bedste vis. 

 

 

Horsens den 12. maj 2021  

Erik Haumann – BROEN Danmark 

 

 

                                                                                                                                             


