
Bestyrelsesmøde i BROEN Danmark onsdag den 4. maj 

2022   

Hvor: Falstersgade 26 B, 8700 Horsens 

16.00 – 19.00. 

Følgende deltog i mødet: Heine, Peter, Gitte, Hanne, 

Maria og Lars 

Fra sekretariatet: Henrik og Erik 

Afbud: Søren 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendelse af referat 

• Valg af ordstyrer 

• Valg af referent 

• Kort præsentation  
 
 

Dagsorden godkendt.  
Referat til overvejelse og senere godkendelse – 
det skal bemærkes, at referatet er fra BROEN 
Danmarks generalforsamling. Bestyrelsen 
vender tilbage i indeværende uge, såfremt der 
er bemærkninger til referatet 
Henrik vælges som ordstyrer 
Erik vælges som referent 
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig 
selv og den lokalforening, som de dagligt 
færdes i. 

2. Indkomne forslag ved formanden 
Følgende forslag til drøftelse – 
Lars (BROEN Rudersdal) har 
følgende emner, som han forslår 
bestyrelsen kan behandle det 
kommende år 

• Etablering af flere 
lokalforeninger 

• Gennemsyn af vedtægter 

• Funding – centralt /decentralt 

• BROEN Danmarks bestyrelse - 
synlighed 

 
 

Alle 4 punkter tages op særskilt på de 
kommende bestyrelsesmøder. 
 I forhold til etablering af flere lokalforeninger, 
vil Sekretariatet forsøge at synliggøre de 
initiativer, som støtter børn og unges 
fritidsaktiviteter rundt om i kommunerne – 
eksempelvis det kommunale Fritidspas. 
Forslag til visioner om etablering af flere 
lokalforeninger – eventuelt opsøge kommuner, 
som på nuværende tidspunkt ikke har tilbud til 
udsatte børn og unge i forhold til 
fritidsaktiviteter, finde frivillige, som vil drive 
nye lokalforeninger og etablere samarbejde 
lokalt.  
Bestyrelsen ser vedtægterne igennem og laver 
noter til de enkelte paragraffer – herefter 
nedsættes et lille udvalg, som kommer med 
ændringsforslag. Vigtigt, at disse forslag 



gennemarbejdes og efterprøves før 
fremlæggelse på GF. 
Bestyrelsen vil i det kommende arbejdsår 
arbejde på en skabelon med fonde, som BROEN 
Danmark kan søge og fonde, som søges lokalt. 
I forhold til synlighed vil bestyrelsen drøfte 
hvilke emner bestyrelsen kan/skal arbejde 
med, og hvilke områder der skal være i fokus. i 
2022 
 
 

3) Økonomi v. sekretariatet 
 

Gennemgang af BROEN Danmarks konti. Er der 
spørgsmål så er kassereren og Sekretariatet 
klar til at svare på spørgsmål 

4) Konference og generalforsamling 
 
 

Punktet tages op på kommende 
bestyrelsesmøde. 
Konference og generalforsamling planlægges til 
den 24. og 25. marts 2023 

5) Nyt fra Sekretariatet 
- PFA  
- Folkemødet 2022 
- Sammensætning af 

bestyrelsen 2022/2023 
- Planlægning af møder i 

2022/2023 
- Foreningssystemet 
- Ny hjemmeside 

I forbindelse med modtagelse af prisen som en 
af Årets Hjertesager, vil der blive lavet en lille 
film – planlægges her ultimo marts og 
præsenteres på folkemødet på Bornholm i juni 
Henrik deltager på Folkemødet – blandt andet i 
arrangementet med PFA 
Efter GF har <Erik Højholdt og Sarah High 
trukket sig og efterfølgende er Søren trådt ind i 
bestyrelsen. Bestyrelsen ser herefter sådan ud: 
Formand: Peter Poulsen 
Bestyrelsesmedlemmer: Gitte Holgaard; Hanne 
Risager, Maria Krog, Heine Fricke, Søren T. 
Hansen og Lars Netteberg 
Følgende møder er planlagt i 2022/2023: 
22. juni 16.00 – 18.00 – Online 
8. august 11.00 – 17.00 i Kbh. – adresse følger. 
Mødet er et arbejdsmøde, hvor blandt andet 
BROENs hjemmeside drøftes. 
7. november 16.00 – 19.00  
24. januar 2023 16.00 – 19.00. Online 
Konference og GF. 24. og 25 marts 2023 – 
lokation følger. 
Der arbejdes videre med forslag til 
foreningssystem 



Ny hjemmeside – emnet drøftes på mødet/ 
workshop i august (Kbh.), hvor vi besøger et 
firma, som har et forslag til hjemmesiden. 
 

6) Eventuelt 

• Hvordan forløb mødet 
 

Alle gav udtryk for, at det var spændende at 
mødes og komme i gang med arbejdet i 
bestyrelsen. 
 

 

 

Horsens den 5. maj 2022  

Erik Haumann – BROEN Danmark 

 

 

                                                                                                                                             


