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 Nyhedsbrev 

Kære alle. 

Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange 

forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig mange børn og 

unge mennesker får hjælp og støtte til en aktiv og meningsfuld fritid. Jeg kan kun opfordre jer alle 

til at følge med på BROEN Danmarks hjemmeside og til at se, hvad der sker i de enkelte foreninger 

– eksempelvis arrangementet i Tønder, hvor handelsstandsforeningen arrangerede ”Santa Run”, 

et julemandsløb, som samlede over 1200 deltagere i Tønder by, og hvor overskuddet vil blive 

doneret til BROEN Tønder. Sådan er der rigtig mange, som tænker den enkelte lokalforening ind i 

et specielt arrangement, og hvor en efterfølgende donation går til foreninger, som tænker på de 

udsatte grupper, som findes i Danmark. 

 

 Protektor for BROEN Danmark 

Den 17. november fik BROEN Danmark sin første protektor. Lisbeth Zornig Andersen har sagt ja til 

at være protektor. Lisbeth oversatte ret hurtigt begrebet protektor til ”beskytter”, og hun vil 

fremover være med til at udbrede kendskabet til BROEN Danmark og alle lokalforeninger, når hun 

fortæller om børn og familier, som har hårdt brug for hjælp. 

Vi har aftalt med Lisbeth Zornig Andersen, at BROEN Danmark koordinerer arrangementer, som 

ønskes afholdt i lokalforeninger med hendes deltagelse – for at ”beskytte” hende for alt for mange 

henvendelser. Men hun vil gerne arbejde for sagen og gør det hele tiden! 

 

 Fattigdom i Danmark 

Der er rigtig mange tal, som beskriver fattigdom og ulighed i Danmark anno 2014. I får nogle af de 

nyeste, som er udarbejdet af ”Arbejderbevægelsens Erhvervsråd” se vedhæftet fil / publikation fra 

A.E. ”Fattigdom mærker børns fremtid”. Fælles for alle tal og oplysninger er, at de tager 



udgangspunkt i forskellige forhold – materialet skal derfor også forstås ud fra måden at anskue 

fattigdom og ulighed. 

 

 2412 Run – noget for jer! 

BROEN Haderslev og BROEN Horsens arrangerer juleløb den 24. december. Det sker i samarbejde 

med lokale løbeklubber eller frivillige løbere. I 2013 deltog over 800 i Horsens i arrangementet 

rundt om Bygholm sø. I år er OK olie og benzin hovedsponsor på løbene i Haderslev og Horsens. Vi 

håber, at kunne skabe en tradition, og at flere lokalforeninger har mod til at være med i 2015. 

 

 ”Udsatte børn og veje til en aktiv fritid” 

Konferencen med ovenstående titel samlede 90 deltagere. Tidspunktet var desværre med til at 

begrænse deltagerantallet fra lokalforeningerne, og det beklager vi. 10 lokalforeninger var 

repræsenteret, og enkelte lokalpolitikkere og kommunalt ansatte fra andre kommuner end 

Horsens var også mødt op. Konferencens mål var blandt andet at byde Lisbeth Zornig Andersen 

velkommen som protektor for BROEN Danmark. En anden målsætning var at starte processen med 

at lave samarbejdsaftaler / partnerskabsaftaler med de kommuner, hvor der findes en 

lokalforening. 

Den overordnede tanke er, at samarbejdet med de enkelte kommuner kan / skal formaliseres, 

således, at de frivillige organisationer (læs BROEN), tænkes ind i det kommunale budgetforlig, 

bliver taget alvorlig ved fordelingen af § 18 midler, tænkes ind i kommunale projektansøgninger, 

hvor målet er at skabe aktiviteter for målgruppen og inviteres med ind i tværfaglige 

arbejdsgrupper. 

 

 Børnesagens Fællesråd 

BROEN Danmark har søgt om optagelse i Børnesagens Fællesråd. Afgørelsen bliver truffet 19. maj 

2015 i forbindelse med et arrangement i Odense.  

Børnesagens Fællesråd har18 forskellige medlemsorganisationer i Danmark, der til sammen 

arbejder med og for over 500.000 børn og unge. Samtidig er der et samarbejde med andre 

børneretlige organisationer i Skandinavien. Børnesagens Fællesråd er medlem af Euro Child og 

Rådet for Menneskerettigheder. Børnesagens Fællesråd vil et Danmark uden børnefattigdom – et 



Danmark, hvor børns ret til deltagelse, selvbestemmelse, sundhed, udvikling og tryghed er en 

realitet. 

BROEN Danmark søger samarbejdspartnere, som hjælper børn og unge med andre aspekter end 

fritidsaktiviteter – på den måde har vi i samarbejde med de øvrige organisationer, muligheden for 

at komme ”360 grader” rundt om barnet. Mentorer, børnetelefonen, fritidsjob og lektiehjælp er 

nogle af de elementer, som kan hjælpe udsatte børn og unge med at bryde ”den negative sociale 

arv” og træde ud af nogle fastlåste roller og rammer. 

 

 Registrering af donationer og gaver 

Som I alle sammen efterhånden ved, så arbejder vi fra sekretariatet på at blive godkendt af SKAT, 

således det bliver lettere for Jer at opdrive sponsorater og gaver. Hvis vi bliver godkendt, bliver 

fremtidige medlemsskaber og bidrag fradragsberettiget, og dermed øger vi incitamentet til at 

støtte BROENs lokalafdelinger markant. Ydermere vil det blive muligt at lave lokale indsamlinger 

og modtage testementeringer. 

For at blive godkendt skal vi have samlet minimum 300 kontingentbetalende medlemmer (100,- pr 

medlemskab) samt minimum 100 gavegivere (á minimum 200,-). Desværre bliver vi nødt til at 

samle donationer og medlemskaber under BROEN Danmark for at blive godkendt. Dette hænger 

sammen med, at alle lokalafdelingerne er adskilte og selvstændige juridiske enheder med egne 

vedtægter. Dette vil vi ikke lave om på, da vi ser det som en af styrkerne ved vores organisation. 

Praktisk kommer arbejdsgangen til at være følgende: De lokale BROEN-afdelinger indbetaler 

donationer og gaver til et centralt kontonummer. Herefter bliver beløbet ført retur til den 

pågældende afdeling.  

Det samme kommer til at gælde for medlemsskaber. Her arbejder vi i øjeblikket på et elektronisk 

indmeldelsesmodul, som kommer til at ligge på hjemmesiden. Medlemmernes indbetalte 

kontingent bliver ført tilbage til den afdeling, som de vælger at melde sig ind i. 

Hvis I manuelt overfører kontingenter til medlemskontoen, så husk at anføre afdelingens navn, så 

kontingentet kan komme tilbage til den rette afdeling.  

De pågældende kontonumre er: 

Sponsorkonto: reg.: 1685 kontonr.: 322-58-152-31 (Middelfart Sparekasse) 

Medlemskonto: reg.: 1685 kontonr.: 322-58-152-23 (Middelfart Sparekasse) 

Vi håber, at I vil være med til støtte dette tiltag, således vi får bedre mulighed for at sikre 

afdelingernes fremtidige økonomiske fundament.  



 

 Registreringsskema og oplysninger 

Vi vil være meget gerne have opdateret registreringsskema i januar, så vi kan lave den årlige status 

for vores store indsats lokalt for 2014. Indsend oplysningerne til Henrik (henrik@broen-

danmark.dk) – har I spørgsmål om, hvordan I udfylder skemaet, er I meget velkommen til at 

kontakte os. Skabelon og vejledning ligger på hjemmesiden under ’Broerne internt’. 

I det nye år vil der være adgang til registreringsskemaet på et nyt fælles drev på nettet hos vores 

udbyder –drevet kaldes Bix – hvor I løbende kan opdatere og hente oplysninger. I vil høre 

nærmere om det først i januar. Men I er også velkomne til at ”gøre som vi plejer”, hvis I 

foretrækker det. 

   

 Referater fra bestyrelsesmøder 

For at skabe mere klarhed angående bestyrelses arbejde, vil vi fremadrette lægge referater ud på 

vores hjemmeside fra bestyrelsesmøderne. Det seneste referat kan findes under ’Broerne internt’. 

 

 Pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF) 

Husk at PUF-midlerne kan søges fra starten af januar. Formålet med puljen er at styrke den 

samlede sociale indsats i samfundet gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde i form af at støtte 

projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats, og forebygger og afhjælper sociale 

problemer. Puljen er en rigtig god mulighed for at få en stor del af det kommende års økonomiske 

grundlag på plads.  

Det er en god ide at orientere sig på tilskudsportalen i forhold til ansøgningen, som ofte er ret 

omfattende. Man kan læse nærmere om puljen her: https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/puf15.aspx 

Henvendelse kan rettes Rune Løgstrup, BROEN Danmark, angående sparring og hjælp til 

ansøgningen.   

 

  Konference 2015 

Dato: 20/21. marts 2015 
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Sted: Jørgensens Hotel, Horsens. Link til hotellet og parkeringsmuligheder http://jorgensens-

hotel.dk/p/kontakt/hotelparkering 

Tema: ”Synlighed og Samarbejde” 

Tilmelding: Vi vil gerne have tilmelding senest den 16. januar 2015 

 

 Liste over lokalafdelinger 2014 

Den 24. juni 2014 er der Broer i følgende kommuner (set fra toppen af Danmark!): 

 Aalborg 

 Mariagerfjord 

 Struer 

 Horsens 

 Vejle 

 Silkeborg 

 Esbjerg 

 Vejen 

 Haderslev 

 Tønder 

 Sønderborg 

 Odense 

 Nyborg 

 Svendborg 

 Næstved 

 Vordingborg 

 Køge 

 Guldborgsund 

 Lolland 

 Herlev 

 

Mange decemberhilsner: 

Rune Løgstrup, Henrik Nørgaard og Erik Haumann  

BROEN Danmark, Allegade 2, 8700 Horsens 
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