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• Nyhedsbrev	  
Kære	  alle!	  

Det	  er	  tid	  til	  at	  fortælle	  nyt	  her	  fra	  sekretariatet.	  Konferencen	  i	  Køge	  den	  1.	  marts	  er	  afholdt	  med	  
ca.	  130	  deltagere.	  Årskonferencen	  den	  11.	  –	  12.	  marts	  er	  vel	  overstået	  med	  ca.	  60	  deltagere,	  og	  
denne	  gang	  med	  afholdelse	  af	  BROEN	  Danmarks	  generalforsamling.	  Der	  er	  etableret	  nye	  
lokalforeninger	  i	  Hedensted	  og	  Halsnæs	  kommuner,	  og	  der	  sker	  rigtig	  meget	  i	  forhold	  til	  
målgruppen	  –	  børn	  og	  unge,	  som	  har	  brug	  for	  råd,	  vejledning	  og	  økonomisk	  støtte	  til	  at	  få	  en	  aktiv	  
fritid	  i	  stærke	  fællesskaber	  og	  få	  gode	  relationer	  til	  såvel	  kammerater	  og	  positive	  voksne,	  der	  har	  
overskud	  til	  at	  gøre	  en	  forskel.	  Blandt	  andet	  giver	  den	  nye	  kontanthjælpsreform	  og	  antallet	  af	  nye	  
børn	  fra	  flygtningefamilier	  flere	  udfordringer.	  Der	  er	  mange	  muligheder	  for	  at	  samarbejde	  med	  
andre	  organisationer,	  og	  her	  kan	  udfordringen	  være	  at	  få	  koordineret	  midler	  og	  indsats.	  Desuden	  
har	  vi	  efterhånden	  holdt	  en	  del	  givende	  møder	  med	  socialordførere	  på	  Christiansborg	  og	  håber,	  at	  
det	  kan	  åbne	  nogle	  døre	  for	  at	  fremtidssikre	  vores	  fælles	  indsats.	  

• Generalforsamling	  i	  BROEN	  Danmark	  

Fredag	  den	  11.	  marts	  var	  der	  generalforsamling	  i	  BROEN	  Danmark.	  Datoen	  var	  valgt	  for	  at	  holde	  
den	  i	  forbindelse	  med	  BROEN	  Danmarks	  årskonference,	  så	  flest	  mulige	  fra	  lokalforeningerne	  
havde	  mulighed	  for	  at	  deltage.	  Det	  var	  der	  dejligt	  mange,	  som	  benyttede	  sig	  af	  –	  tak	  for	  det!	  Der	  
var	  nogle	  skønhedsfejl,	  som	  vi	  lover	  at	  rette	  op	  på	  i	  2017.	  Eksempelvis	  vil	  BROEN	  Danmarks	  
regnskab	  blive	  offentliggjort	  i	  forbindelse	  med	  indkaldelse	  til	  generalforsamlingen	  i	  2017,	  så	  
medlemmerne	  kan	  stille	  spørgsmål	  til	  regnskabet,	  og	  bestyrelsen	  har	  mulighed	  for	  at	  give	  et	  
ordentligt	  svar.	  

På	  generalforsamlingen	  var	  der	  nyvalg.	  Bestyrelsen	  er	  sammensat	  på	  følgende	  måde	  det	  
kommende	  år:	  

Formand:	  Peter	  Poulsen	  (BROEN	  Køge)	  

Kasserer:	  Judith	  Winther	  

Bestyrelsesmedlemmer:	  Torben	  Engholm	  (Horsens	  Kommune),	  Morten	  Jensen	  (BROEN	  Vejle),	  
Hans	  Søgaard	  (BROEN	  Horsens),	  Bente	  Kruse	  (BROEN	  Lolland),	  Poul	  Grud	  (BROEN	  Silkeborg)	  

Suppleanter:	  Jette	  Larsen	  (BROEN	  Horsens)	  og	  Lars	  Nybroe	  (BROEN	  Herlev).	  
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Per	  Løkken	  og	  Lone	  Ørsted	  –	  begge	  Horsens	  Kommune	  	  -‐	  stopper	  i	  bestyrelsen.	  Tak	  til	  begge	  for	  
indsatsen	  siden	  2009.	  

Referat	  fra	  generalforsamlingen	  findes	  på	  BROEN	  Danmarks	  hjemmeside.	  

• Årskonferencen	  2016	  	  

Fredag	  den	  11.	  og	  lørdag	  den	  12.	  marts	  var	  BROEN	  Danmark	  vært	  for	  Årskonferencen	  2016,	  som	  
blev	  afholdt	  i	  Horsens.	  18	  ud	  af	  22	  lokalforeninger	  var	  repræsenteret.	  Som	  de	  forrige	  år	  blev	  der	  
udvekslet	  erfaringer	  -‐	  både	  fredag	  aften	  og	  specielt	  lørdag	  formiddag,	  hvor	  Mette	  Ullersted	  
svingede	  taktstokken,	  og	  der	  blev	  udvekslet	  ideer	  og	  gode	  råd.	  Budskabet	  var	  ”Del	  de	  gode	  idéer	  –	  
og	  brug	  dem	  hjemme,	  hvor	  I	  tilpasser	  dem	  til	  jeres	  forening	  og	  vær	  ikke	  bange	  for	  at	  tage	  kontakt	  
til	  andre	  for	  at	  høre,	  hvordan	  det	  fungerer	  i	  praksis!”	  Der	  blev	  udvekslet	  mange	  gode	  idéer	  og	  
telefonnumre,	  så	  vi	  håber,	  at	  I	  har	  formidlet	  det	  videre	  til	  hinanden	  ”hjemme”	  og	  fået	  lyst	  til	  at	  
følge	  op.	  Deltagerlisten	  fra	  årskonferencen	  er	  på	  hjemmesiden	  (under	  Broerne	  internt).	  

• Samarbejde	  

Der	  er	  flere	  humanitære	  foreninger,	  som	  byder	  ind	  med	  hjælp	  til	  børn	  fra	  udsatte	  familier	  og	  børn	  
fra	  familier,	  som	  er	  flygtet	  fra	  hjemlandet.	  Øvelsen	  er	  at	  få	  koordineret	  hjælpen	  på	  bedste	  måde,	  
så	  vi	  ikke	  gør	  det	  samme,	  men	  supplerer	  hinanden.	  Et	  eksempel:	  Dansk	  Flygtningehjælp	  har	  afsat	  
en	  relativt	  stor	  pulje	  til	  at	  hjælpe	  børn	  fra	  flygtningefamilier	  på	  den	  lave	  integrationsydelse.	  Dansk	  
Flygtningehjælp	  opfordrer	  til,	  at	  I	  hjælper	  med	  at	  bringe	  midlerne	  i	  spil,	  når	  I	  møder	  ansøgninger	  
om	  flygtningebørn	  samt	  projekter	  og	  initiativer,	  som	  henvender	  sig	  til	  denne	  målgruppe.	  Puljen	  
kaldes	  ”Fritidspuljen,	  og	  Dansk	  Flygtningehjælp	  bistår	  gerne,	  hvis	  der	  er	  spørgsmål	  til	  ansøgningen.	  
Find	  mere	  på	  hjemmesiden	  om	  Fritidspuljen:	  https://fritidspuljen.flygtning.dk	  

• Nye	  foreninger	  
I	  januar	  havde	  BROEN	  Hedensted	  stiftende	  generalforsamling.	  Bestyrelsen	  er	  sammensat	  og	  er	  
næsten	  klar	  til	  at	  hjælpe	  de	  første	  børn	  og	  unge	  i	  Hedensted	  Kommune.	  Fra	  dag	  1	  er	  der	  et	  tæt	  
samarbejde	  med	  Hedensted	  Kommune	  og	  det	  kommunale	  fritidspas.	  En	  af	  udfordringerne	  i	  
BROEN	  Hedensted	  er	  at	  dække	  hele	  kommunen.	  Der	  er	  udpeget	  én	  fælles	  koordinator	  samt	  flere	  
kontaktpersoner	  i	  de	  forskellige	  lokalområder	  i	  kommunen.	  

I	  februar	  var	  BROEN	  Halsnæs	  klar.	  Halsnæs	  Kommune	  har	  gennem	  en	  længere	  periode	  uddannet	  
mentorer,	  som	  er	  blevet	  matchet	  med	  udsatte	  børn	  og	  unge.	  Mentorerne	  er	  en	  naturlig	  del	  af	  
foreningen	  BROEN	  Halsnæs.	  På	  denne	  måde	  kan	  BROEN	  tilbyde	  en	  ekstra	  hjælp	  til	  de	  børn	  og	  
unge,	  som	  har	  et	  særligt	  behov	  i	  kommunen.	  Frivilligcenteret	  i	  Frederiksværk	  har	  været	  drivkraften	  
i	  hele	  processen	  med	  at	  finde	  frivillige	  og	  organisere	  foreningen.	  
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Velkommen	  i	  BROEN-‐familien	  til	  begge	  –	  vi	  håber,	  at	  I	  andre	  vil	  tage	  godt	  imod	  evt.	  henvendelser!	  

• Feriehjælp	  

Bikubenfonden	  har	  netop	  meddelt,	  at	  BROEN	  Danmark	  har	  mulighed	  for	  at	  søge	  midler	  til	  at	  
hjælpe	  børn	  og	  unge	  i	  forbindelse	  med	  ferieaktiviteter.	  BROEN	  Danmark	  sender	  en	  ansøgning,	  og	  
vi	  melder	  ud,	  så	  snart	  vi	  har	  fået	  et	  tilsagn	  eller	  et	  afslag	  på	  ansøgningen.	  	  

I	  2015	  deltog	  156	  børn	  og	  unge	  i	  ferieaktiviteter	  med	  støtte	  fra	  BROEN	  –	  fordelt	  på	  15	  
lokalforeninger.	  I	  vinterferien	  hjalp	  vi	  også	  en	  lille	  håndfuld	  afsted.	  Vi	  har	  fortsat	  midler	  fra	  2015,	  
som	  er	  øremærket	  ferieaktiviteter,	  så	  I	  skal	  endelig	  kontakte	  os	  om	  mulighed	  for	  særlig	  støtte.	  

• Lad	  os	  fortælle	  de	  mange,	  gode	  historier!	  

Vi	  vil	  gerne	  fortælle	  flere	  af	  de	  mange	  gode	  historier	  fra	  jer	  i	  lokalforeningerne.	  Kender	  I	  nogle	  
(børn,	  forældre,	  foreningsledere,	  samarbejdspartnere	  mfl.),	  der	  vil	  fortælle	  om	  den	  forskel,	  som	  
BROEN	  betyder	  for	  netop	  dem,	  vil	  vi	  gerne	  samle	  historierne	  sammen	  til	  brug	  i	  forbindelse	  med	  
omtale	  på	  vores	  hjemmesider,	  eller	  til	  indslag	  i	  radio,	  tv	  og	  aviser.	  Det	  skal	  selvfølgelig	  ske	  i	  
overensstemmelse	  med	  etikken	  i	  forhold	  til	  at	  beskytte	  børnene	  og	  deres	  familier,	  f.eks.	  ved	  at	  
omtale	  børn	  og	  forældre	  i	  anonym	  form,	  hvis	  de	  kun	  vil	  fortælle	  historien	  på	  den	  måde.	  Kontakt	  os	  
gerne,	  hvis	  I	  har	  en	  god	  historie,	  men	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvordan	  den	  kan	  formidles.	  

Vi	  søger	  familier	  til	  at	  medvirke	  i	  en	  mindre	  tv-‐produktion,	  så	  hvis	  I	  kender	  en	  familie,	  som	  ger	  vil	  
medvirke	  i	  en	  kort	  film	  om	  BROEN,	  så	  ret	  henvendelse	  til	  sekretariatet.	  

• Medlemsorganisation	  

Vi	  håber,	  at	  I	  fortsat	  vil	  gøre	  en	  aktiv	  indsats	  for	  at	  skaffe	  flere	  personlige	  medlemmer	  af	  BROEN	  
Danmark.	  Alle	  dem,	  som	  har	  oprettet	  et	  medlemskab	  for	  2015	  kan	  gå	  ind	  på	  hjemmesiden	  og	  
forny	  det,	  så	  det	  gælder	  fremadrettet.	  Det	  er	  vigtigt	  af	  hensyn	  til	  at	  opnå	  godkendelse	  hos	  SKAT	  
som	  en	  fradragsberettiget	  organisation.	  Det	  vil	  komme	  alle	  lokalforeninger	  til	  gavn,	  hvis	  
privatpersoner	  og	  virksomheder	  gerne	  vil	  benytte	  muligheden	  for	  at	  opnå	  et	  skattefradrag	  af	  et	  
bidrag.	  
Det	   koster	   100	   kr.	   om	   året	   at	   være	   medlem,	   og	   medlemskabet	   bakker	   op	   om	   indsatsen	   i	   alle	  
lokalforeningerne.	  Vi	  vil	  gerne	  være	  i	  mål	  efter	  sommerferien,	  så	  giv	  den	  en	  skalle,	  hvor	  I	  kan!	  J	  

Indmeldingen	  foregår	  via	  BROEN	  Danmarks	  hjemmeside.	  Vi	  har	  forbedret	  modulet	  til	  at	  oprette	  
sig	  som	  medlem,	  så	  det	  fungerer	  som	  en	  helt	  almindelig	  webshop,	  hvor	  man	  kan	  betale	  med	  de	  
gængse	  kreditkort.	  Oplever	  du	  eller	  andre	  problemer	  med	  det,	  så	  kontakt	  os!	  
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Økonomiske	  gaver	  og	   sponsorater	   skal	  også	   registreres	   via	  BROEN	  Danmark,	  hvorefter	  pengene	  
overføres	  til	  lokalafdelingen.	  Indbetalingen	  skal	  ske	  til	  vores	  sponsorkonto	  i	  Middelfart	  Sparekasse	  
på	   reg.nr.:	   1685	   kontonr.:	   3225815231.	   Ved	   indbetalingen	   skal	   det	   angives,	   hvis	   støtten	   er	  
øremærket	  til	  en	  bestemt	  lokalforening	  af	  BROEN.	  

Deadline	   i	   forhold	  til	  at	  søge	  SKAT	  om	  godkendelse	   i	   forhold	  til	   Ligningsloven	  er	  den	  1.	  oktober.	  
Hvis	  vi	  får	  et	  afslag,	  må	  vi	  kæmpe	  videre	  næste	  år	  og	  gøre	  processen	  nemmere	  og	  mere	  forståelig	  
for	   alle.	   Der	   er	   ingen	   tvivl	   om,	   at	   en	   godkendelse	   vil	   give	   alle	   lokalforeninger	   en	   stor	   fordel	   i	  
forhold	  til	  den	  fremtidige	  finansiering	  af	  aktiviteterne	  i	  BROEN.	  

I	  flere	  andre	  organisationer	  skal	  man	  faktisk	  være	  medlem	  for	  at	  kunne	  være	  frivillig,	  men	  vi	  har	  i	  
BROEN	  valgt	  at	  den	  frivillige	  vej	  i	  forhold	  til	  medlemskabet.	  

• MobilePay	  for	  BROEN	  Danmark	  

Vi	  har	  nu	  oprettet	  en	  erhvervsaftale	  som	  forening	  hos	  Danske	  Bank	  om	  at	  kunne	  bruge	  MobilePay.	  	  

Bidrag	  kan	  indbetales	  på	  tlf.	  22	  84	  85	  76	  til	  BROEN	  Danmark	  til	  gavn	  for	  os	  alle.	  J	  

• CSR-‐samarbejde	  

Hvis	  I	  tænker	  på	  at	  rette	  henvendelse	  til	  det	  lokale	  erhvervsliv,	  så	  har	  vi	  udviklet	  en	  folder,	  som	  
kan	  være	  udgangspunkt	  for	  et	  CSR-‐samarbejde	  med	  en	  mindre	  eller	  større	  virksomhed.	  Det	  kan	  
være	  i	  form	  af	  økonomisk	  støtte	  som	  en	  donation.	  Det	  kan	  også	  være	  et	  partnerskab,	  hvor	  
virksomheden	  støtter	  med	  penge,	  generel	  knowhow	  eller	  konkret	  rådgivning,	  sparring	  på	  konkrete	  
områder,	  hjælp	  til	  at	  finde	  frivillige,	  eller	  noget	  helt	  andet.	  Kontakt	  os	  gerne	  for	  forslag	  til,	  hvad	  I	  
kan	  gøre	  i	  jeres	  lokalforening!	  	  

• Tavshedspligt	  

Det	  kan	  virke	  som	  en	  selvfølge,	  men	  da	  en	  lokalforening	  har	  foreslået,	  at	  BROEN	  har	  et	  tydeligt	  
fokus	  på	  at	  håndtere	  tavshedspligt	  i	  lokalforeningerne,	  så	  har	  vi	  tilføjet	  en	  vejledning	  og	  et	  forslag	  
til	  en	  tavshedserklæring	  på	  hjemmesiden	  under	  materiale	  for	  lokalforeninger	  af	  BROEN	  –	  find	  det	  
på:	  http://broen-‐danmark.dk/broerne-‐internt/	  	  

• Status	  2015	  

Status	  over	  omfanget	  af	  støtte	  til	  børn	  og	  unge	  og	  antal	  tilknyttede	  frivillige	  på	  tværs	  af	  alle	  
lokalforeninger	  for	  2015	  er	  ved	  at	  blive	  udarbejdet.	  Takket	  være	  opdaterede	  oversigter	  fra	  næsten	  
alle	  lokalforeninger	  –	  vi	  ved,	  at	  det	  er	  et	  stort	  arbejde,	  så	  af	  hjertet	  tak!	  –	  kan	  vi	  igen	  skabe	  et	  
overblik,	  som	  kan	  bruges	  til	  at	  dokumentere	  vores	  vigtige	  indsats	  over	  for	  donorer.	  Især	  de	  store	  
fonde	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  er	  glade	  for	  at	  modtage	  den	  årlige	  statusrapport,	  og	  vi	  henviser	  også	  
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til	  den	  i	  nye	  ansøgninger	  og	  over	  for	  samarbejdspartnere.	  I	  hører	  nærmere,	  når	  rapporten	  er	  klar	  
til	  udgivelse.	  Har	  I	  brug	  for	  tal	  før,	  så	  kontakt	  os!	  	  

• Radikalisering	  og	  voldelig	  ekstremisme	  

Analysefirmaet	  CERTA	  udgav	  tidligere	  i	  år	  en	  rapport	  om,	  hvad	  der	  kan	  modvirke	  radikalisering	  og	  
voldelig	  ekstremisme,	  eksempelvis	  attentatet	  mod	  Krudttønden	  i	  København.	  Rapporten	  peger	  på,	  
at	  det	  ofte	  er	  for	  sent	  at	  gribe	  ind,	  når	  unge	  først	  oplever	  ikke	  at	  være	  en	  del	  af	  samfundet	  og	  er	  
på	  vej	  til	  at	  blive	  radikaliserede	  eller	  voldeligt	  ekstreme,	  f.eks	  rejser	  til	  Syrien	  for	  at	  slutte	  sig	  til	  IS.	  
Det,	  som	  kan	  modvirke	  dette,	  er	  først	  og	  fremmest	  familien	  og	  det	  nære	  netværk	  omkring	  den	  
unge.	  Dernæst	  er	  det	  bl.a.	  mentorer	  og	  det	  at	  deltage	  i	  lokale	  stærke	  fællesskaber,	  såsom	  
foreninger	  med	  sport,	  spejder,	  musik,	  teater	  osv	  som	  omdrejningspunkt.	  Her	  opnår	  man	  netværk	  
og	  får	  tillid	  til	  lokalsamfundet.	  Og	  det	  er	  jo	  præcis,	  hvad	  BROEN	  giver	  udsatte	  børn	  og	  unge!	  	  

Ved	  en	  konference	  om	  modstandskraft	  mod	  radikalisering,	  holdt	  på	  Christiansborg	  i	  begyndelsen	  
af	  april	  blev	  BROEN	  netop	  fremhævet	  som	  et	  godt	  eksempel!	  Tak	  til	  BROEN	  Herlev	  for	  at	  stille	  op	  
som	  case!	  J	  	  

• Liste	  over	  lokalforeninger	  i	  BROEN	  
Aktuelt	  er	  der	  en	  BROEN	  i	  følgende	  kommuner	  (set	  fra	  toppen	  af	  Danmark	  og	  fra	  vest	  mod	  øst!):	  

• Aalborg	  
• Mariagerfjord	  
• Struer	  
• Silkeborg	  
• Horsens	  
• Hedensted	  (januar	  2016)	  
• Vejle	  
• Esbjerg	  
• Vejen	  
• Haderslev	  
• Tønder	  
• Sønderborg	  
• Odense	  
• Nyborg	  
• Svendborg	  
• Næstved	  
• Halsnæs	  (februar	  2016)	  
• Herlev	  
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• Vordingborg	  
• Køge	  
• Lolland	  
• Guldborgsund	  

Kommende:	  Varde	  og	  Lejre	  kommuner.	  

	  

Mange	  hilsner	  fra	  

Rune	  Løgstrup,	  rune@broen-‐danmark.dk,	  tlf.	  26	  78	  96	  34	  

Henrik	  Nørgaard,	  henrik@broen-‐danmark.dk,	  tlf.	  22	  84	  85	  76	  

Erik	  Haumann,	  erik@broen-‐danmark.dk,	  tlf.	  28	  59	  80	  10	  

BROEN	  Danmark,	  Falstersgade	  26B,	  1.	  sal,	  8700	  Horsens	  

www.broen-‐danmark.dk	  

Følg	  os	  også	  på:	  Facebook,	  LinkedIn	  og	  Twitter	  

	  

	  

BROEN	  –	  hjælper	  udsatte	  børn	  til	  en	  aktiv	  fritid	  


