
Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark mandag den 

16.august 2021   

Hvor: Falstersgade 26, 8700 Horsens 

17.00 – 19.00. 

Følgende deltog i mødet: Bente, Jette, Heine, Søren, 

Peter 

Fra sekretariatet: Henrik og Erik 

Afbud: Morten, Charlotte, Gitte og Judith 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendelse af referat 

• Valg af ordstyrer 

• Valg af referent 
 
 

Dagsorden godkendt.  
Referat godkendt 
Henrik vælges som ordstyrer 
Erik vælges som referent 

2. Indkomne forslag ved formanden 
3.  

• Jette og Peter fremlægger 
tanker om: Samarbejdet 
mellem lokalforeningerne og 
BROEN Danmark 

• Visioner for BROEN Danmark – 
se bilag 

 

Ingen forslag til formanden 
Jette (og Peter) fremlægger forslag til BROEN 
Danmarks samarbejde med lokalforeningerne 
samt tanker om BROEN Danmarks 
indsatsområder. 
Se vedhæftet bilag, som blev vedtaget på 
bestyrelsesmødet den 16. august 2021.  
 
 

4. Økonomi ved sekretariatet 
 

Endnu engang modtager BROEN en donation 
fra Poul Erik Bechs Fond. 50.000.- pr. 
lokalforening i de kommuner, hvor der er en 
lokalforening og hvor Poul Erik Bech har en EDC 
butik, samt 50.000.- til drift i BROEN Danmark. 
BROEN Danmark har derudover modtaget 
25.000.- fra Børge Nilsen / Max Vonsylds Fond 
samt 100.000.- fra Lemvigh Mûllers Fond – 
midlerne skal være med til at dække 
Ferieaktiviteter i lokalforeningerne i 2021. 
Kulturministeriet har i juni måned bevilliget 
500.000.- til BROEN Danmarks arbejde 



5. konference 2021 – program er 
vedhæftet 

 

Program rettes til og sendes ud medio august. 
Bestyrelsen aftaler at mødes fredag den 5. 
november klokken 15.00 til et lille møde, samt 
at spise frokost lørdag efter konferencen, hvor 
konferencen evalueres 
 

6. Nyt fra Sekretariatet 

• På cykel fra Køge til Malaga 

• Møde med 
Integrationsministeriet 

• Donation fra Kulturministeriet 

• Donation fra Fonde 

Christina Poulsen og Jens Kasler cyklede i juli 
måned fra Køge til Malaga – blandt andet for at 
samle midler ind til BROEN Danmarks arbejde. I 
alt blev der indsamlet 18.700.-  
Sekretariatet har holdt møde med 
embedsmænd fra Integrationsministeriet, hvor 
BROENs arbejde blev beskrevet. Vi afventer 
udspil fra Integrationsministeriet i forhold til et 
fysisk møde med ministeren 
BROEN Danmark har modtaget 500.000.- fra 
Kulturministeriet til at styrke BROENs arbejde. 
BROEN Danmark har modtaget 25.000.- fra 
Børge Nielsen/Max Vonsylds Fond samt 
100.000.- fra Lemvigh Müllers Fond – midlerne 
skal være med til at dække Ferieaktiviteter i 
2021 ( i loklaforeningerne..) 

7. Eventuelt 

• Hvordan gik mødet 

•  

Bred enighed om at mødet forløb på bedste vis 
– dog skal vi forsøge at overholde den tid, som 
er afsat til mødet 

 

 

Horsens den 16. august2021  

Erik Haumann – BROEN Danmark 

 

 

                                                                                                                                             


