
 

Sidste nyt – april 2014 

 

 Nyhedsbrev 

Kære alle. 

Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og 

høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne. Målet for alle afdelinger er det 

samme – hjælpe børn og unge i gang med en aktiv fritid, sammen med venner og frivillige voksne i 

det lokale foreningsliv. Metoderne og ideerne er meget forskellige i forhold til at skaffe midler og 

sætte nye små projekter i gang – inspireret af frivillige i de lokale broer, den enkelte kommunes 

demografi, lokale samarbejdspartnere og kommunens engagement i Broens aktiviteter. 

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. 

Nogle af de områder og temaer, som vi i sekretariatet er blevet opfordret til at arbejde videre med 

er: 

På kort sigt: 

 Persondataloven – sikre overholdelse af regler i forhold til registrering af børn og unge, 

som Broen hjælper. 

 Forsikring – hvilke regler gælder for frivillige i Broen regi? 

 Samarbejde på tværs af foreningerne – intranet, face book m.m. Deling af viden og 

materialer. 

 Åbenhed – aktiviteter i bestyrelsen kan følges på hjemmesiden (referat fra 

bestyrelsesmøder). 

 Udvikling af hjemmesiden – mere plads til eksponering af ”de som støtter” lokalt. 

 Fælles retningslinje med hensyn til betaling af kontingent for virksomheder og 

enkeltpersoner, som ønsker medlemskab i lokalafdelingen, eller ved sponsorering. 

På lidt længere sigt… 

 Nye tiltag i lokalforeningerne – mentorprojekt (for de foreninger, som mener at det er 

relevant og som har overskud til at involvere sig). 

 Organisation i Broen Danmark – gennemskuelighed, repræsentativ og handlekraftig 

 Godkendelse af skat i forhold til at modtage donationer / tilskud fra virksomheder 



 

 Ansatte 

Broen Danmark har ansat Natasha Louise Bebe, Broen Herlev, til at hjælpe afdelingerne på 

Sjælland, samt til at være opsøgende i forhold til nye afdelinger og udvikle nye tiltag i forhold til 

kommunikation og synliggørelse af Broen Danmarks arbejde. Natasha læser på CBS i København, 

hvor hun er ved at færdiggøre en kandidat i international virksomhedskommunikation.  

Sonia Muras er fratrådt i Broen Danmark. Hun blev færdig med sin uddannelse som socialrådgiver 

1. februar, og har fået job i Slagelse kommune – som socialrådgiver! 

 Broen Danmark – organisation 

Broen Danmark har arbejdet med at udvide bestyrelsen og lave nye vedtægter. 

Sammensætningen pr. 1. april 2014 er: 

Formand: Hans Søgaard 

Kasserer: Gerda Thykjær 

Repræsentant for lokalafdelingerne: Peter Poulsen (Køge). 

Øvrige medlemmer: Torben Engholm, Henrik Dam Kristensen, Lone Ørsted og Per Løkken 

Der afholdes generalforsamling 1 gang om året. Generalforsamlingen vil blive offentliggjort på 

Broen Danmarks hjemmeside og alle lokalafdelinger vil modtage invitation til mødet. 

 Hjemmeside 

De nye hjemmesider for Broen Danmark og for alle lokalafdelinger har været i brug siden efteråret 

2013, og nogle afdelinger har også taget muligheden til sig for selv at lægge nyt ud på afdelingens 

egen del. 

Vi håber, at flere vil have lyst til at benytte sig af muligheden: Kontakt Rune eller Henrik, hvis I vil 

have oprettet en bruger, der kan lægge nyt på og opdatere indhold på jeres hjemmeside. Kontakt 

os også, hvis I har brug for hjælp eller forslag til forbedringer, som vi selv kan håndtere. 

Vi håber, at den nye struktur kan være med til at skabe endnu bedre sammenhæng i Broen og 

gøre det lettere for jer at hente inspiration og gode idéer fra andre afdelinger. 

På Broen Danmarks hjemmeside har vi samlet en række nyttige materialer og vejledninger, som I 

endelig skal sørge for at benytte – det findes under menupunktet ”Broen Danmark” – ”Broerne 

internt”. Hvis I har noget materiale, som I gerne vil dele med andre afdelinger, så sig til. 



 

 Mail 

Når samarbejdspartnere eller vi fra Broen Danmark skal i kontakt med jer, er det oplagt at bruge 

lokalafdelingens kontakt-mail, som også fremgår af hjemmesiden. Vi vil derfor opfordre til, at I 

aftaler, hvordan I holder øje med denne mail-konto, og hvordan mails sendes videre til andre i 

lokalafdelingen. Kontakt Henrik med oplysninger om mailadresser for lokalafdelingen og 

videresendelse af emails til andre mailadresser. 

 Backup og fildeling 

For at undgå at vigtige oplysninger (ansøgninger, oversigter, registreringer, osv.) forsvinder i 

lokalafdelingen (computernedbrud, bestyrelsesmedlemmer der stopper, osv.) kan det være en god 

idé at sikre en sikkerhedskopi eller et backup af jeres materiale. 

Som en del af webhotellet hos One.com, som næsten alle lokalafdelinger af Broen har, er der 

mulighed for automatisk backup. Løsningen hedder her Bix, og I kan finde mere om det på 

One.com’s hjemmeside. 

Hvis I også har brug for at dele filer med hinanden i afdelingen, kan det være en mulighed at bruge 

en tjeneste som Dropbox. Her kan flere brugere have adgang til en fælles mappe. 

Kontakt Rune eller Henrik, hvis I vil høre mere om mulighederne. 

 Ansøgning fra Ole Kirks Fond. 

Når I søger midler fra omtalte fond hos Broen Danmark, vil vi gerne bede jer om at benytte:  

1) ansøgningsskema 

2) budgetskema - evt. jeres eget, hvis det er tilsvarende 

3) registreringsskema 

Materialet kan I finde på Broen Danmarks hjemmeside. I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I 

har spørgsmål. Det er vigtigt for os at videresende jeres oplysninger til donorerne, så det klart 

fremgår, hvordan midlerne hjælper børnene. Det skal lige nævnes, at jeres arbejde skaber stor 

respekt hos fondene. 

Broen Danmark er i gang med at finde flere samarbejdspartnere blandt de store fonde – blandt 

andre: 

 Velux 

 Bikubenfonden (en fortsættelse af det nuværende samarbejde). 



 AP Møller 

 Oak Foundation 

 Novo  

 Ole KirksFond 

Er I usikre på, om det vil være en god ide` at søge en fond, som er landsdækkende, og at vi på 

den måde kan komme til at ”gå hinanden i bedene”, så kontakt os, så vi kan koordinere 

ansøgningerne.  

 Super Brugsen støtter lokalt 

Super-Brugsen er gået i offensiven i forhold til at støtte det lokale foreningsliv og donerer således 

midler til lokale foreninger og klubber hvert kvartal. Det er kunderne i den enkelte Super Brugsen, 

som bestemmer hvilke foreninger, der skal modtage støtten. I øjeblikket er der 220 Super 

Brugsen-butikker over hele landet, og dermed er ordningen en oplagt mulighed for de af Broens 

lokale afdelinger, som leder efter økonomisk støtte i det lokale nærområde. I kan allerede nu 

meddele Jeres lokale Super Brugsen, at I gerne vil medvirke i ordningen – det kræver kun, at I 

udfylder et ansøgningsskema, som kan hentes i den lokale Super Brugsen. 

Kontakt Rune, hvis du gerne vil høre mere om muligheden for jeres lokale afdeling af Broen og læs 

mere om støtteordningen på Super-Brugsens hjemmeside.  

 Liste over lokalafdelinger 2014 

Den 1. april 2014 er der broer i følgende kommuner (set fra toppen af Danmark!): 

 Aalborg 

 Mariagerfjord 

 Struer 

 Horsens 

 Vejle 

 Esbjerg 

 Vejen 

 Haderslev 

 Tønder 

 Sønderborg 

 Odense 

 Nyborg 

 Svendborg 

 Næstved 

 Vordingborg 



 Køge 

 Guldborgsund 

 Lolland 

 Herlev 

Nye afdelinger på vej: 

 Silkeborg 

 Viborg 

 Fredensborg 

 Ballerup  

 

Mange hilsner: 

Natasha Louise Bebe, Rune Løgstrup, Henrik Nørgaard og Erik Haumann  

Broen Danmark, Allegade 2, 8700 Horsens 

www.broen-danmark.dk 


