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Oktober 2017 

 

• Nyhedsbrev 

Kære alle! 

Stramningerne i forbindelse med kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen er efter et år slået 

igennem! Beskæftigelsesministeren oplyste i marts, at der er mere end 62.000 børn, hvis forældre 

er ramt af stramningerne og dertil skal lægges mellem 15 -20.000 børn og unge, som kommer fra 

familier, der mærker en reducering af integrationsydelsen. 

Det smitter af ned gennem systemet, og I mærker det i jeres forening, hvor ansøgningerne vælter 

ind. Nogle af jer har derfor valgt at lukke for flere ansøgninger i en periode for at kunne følge med. 

Det er fuldt forståeligt. 

I den forbindelse kan det være en idé at tænke andre organisationer ind i et samarbejde. BROEN 

Silkeborg har erfaringer, hvor samarbejdet med DGI, Røde Kors, Ungdommens Røde Kors og 

Integrationsafsnittet i Silkeborg kommune var med til at hjælpe flygtningebørn i gang med en aktiv 

fritid – og en aktiv integration. 

Ovennævnte stramninger for de familier, som er udfordret socialt og økonomisk, kan være med til 

at understøtte jeres ansøgninger, til såvel fonde, som til et samarbejde med kommunen. 

Samarbejdspartnere i jeres lokalområde kunne være andre puljer, der kan støtte: 

1) DGI – ” Foreningsaktiviteter for alle” 

2) Red Barnet – ” Plads til alle” 

3) Foreningen til støtte for mødre og børn (www.morbarn.info) - foreningen støtter blandt andet 

fritidsaktiviteter. 

4) Dansk Flygtningehjælp har lige for tiden lukket sin pulje, ”Fritidspuljen”. Vi holder øje med, om 

puljen får tilført flere midler og åbner igen. 

• Nye lokalforeninger  

BROEN Høje-Taastrup havde stiftende generalforsamling i marts og er nu godt i gang med at støtte 

børn og unge i kommunen til en aktiv fritid. Initiativet til foreningen stammer blandt andet fra 

Høje-Taastrup Kommune, som støtter foreningen med 110.000 kr. i 2017. Der er lavet en 

samarbejdsaftale med kommunen, dog uden et fastsat støttebeløb. Vi håber, at kommunen kan se 
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værdien af det store arbejde, som de frivillige i BROEN Høje-Taastrup laver, og er frisk med et 

tilsvarende beløb i 2018. 

Den 11. september havde BROEN Slagelse stiftende generalforsamling, og foreningen har netop 

fordelt arbejdsopgaverne imellem sig. Foreningen har været undervejs et stykke tid – de første 

møder fandt sted i januar, og der har været afholdt flere informationsmøder og 

planlægningsmøder, inden de nye frivillige meldte sig klar til at hjælpe børn og unge i den 

geografiske store kommune. Slagelse Kommune har været initiativtager til foreningen og har 

været en rigtig fin samarbejdspartner under hele planlægningsforløbet. I BROEN Danmark glæder 

vi os til at arbejde sammen med de frivillige i BROEN Slagelse. 

• Samarbejde med Efterskoleforeningen 

I januar 2017 tog BROEN Vejle initiativ til et samarbejde med Vandel Efterskole. Idéen var at 

tilbyde en dreng, som BROEN Vejle støttede i forvejen med kontingent og udstyr, et år på 

efterskole. Det er lykkedes, og det går rigtig fint! Efterskolen finansierer pladsen, og BROEN Vejle 

har dækket indmeldelsesgebyr og tøjpakke for eleven. 

Initiativet førte til et møde med Efterskoleforeningen, og der er nu lavet en samarbejdsaftale med 

BROEN Danmark. Efterskoleforeningen tilbyder i samarbejde med Egmont Fonden et stipendie på 

20.000 kr. pr. barn i forbindelse med et efterskoleophold. Det er vigtigt at sige, at BROEN råder 

over et begrænset antal pladser, og at det er afgørende, at de unge mennesker, som tilbydes en 

plads er motiverede, og at det vurderes, at den unge har gode muligheder for at gennemføre et år 

på efterskole. 

De 20.000 kr. dækker ikke alle udgifter. Den enkelte efterskole råder også over midler, som kan 

supplere egenbetalingen, men det kræver villighed fra skolen, og så er vi tilbage ved ”Vejle-

modellen”, hvor efterskolen er samarbejdspartneren i forhold til at dække udgifterne. Jeg 

forestiller mig følgende: Den rigtige efterskole i forhold til den unge, som I hjælper, kontaktes, og 

der spørges ind til medfinansiering fra skolens side, kommunen kontaktes om medfinansiering og 

herefter Efterskoleforeningen om et stipendium. Det bliver lidt af et ”kludetæppe” – kontakt Erik 

ved spørgsmål. Det er helt nyt for os, og vi prøver os lidt frem i samarbejde med 

Efterskoleforeningen. Ordningen finder sted i 2018, 2019 og 2020. 

• Medlemsorganisation og sponsorkonto 

Vi er ikke i mål endnu! Takket være en god indsats hos mange af jer nåede vi i september op på 

215 medlemmer og 97 gavegivere, der er registreret hos BROEN Danmark inden for det seneste 

år. Vi valgte at søge om godkendelse hos SKAT om at blive en fradragsberettiget organisation efter 

ligningsloven i håb om en blid behandling. Desværre har vi fået svar fra SKAT om, at vi stadig ikke 
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kan godkendes. SKAT kræver, at vi har mindst 300 medlemmer og over 100 gavegivere á mindst 

200 kr. Så vi må fortsætte indsatsen for at nå i mål på begge områder. 

Fordelen for os alle ved en godkendelse er, at vi bliver en fradragsberettiget organisation, som 

virksomheder og privatpersoner kan støtte og samtidig opnå et skattefradrag. Det kan kun ske 

gennem BROEN Danmark, så derfor skal medlemmer og donationer registreres her, hvis vi skal 

gøre os håb om at komme på listen over godkendte foreninger hos SKAT. 

Skaf medlemmer: Vi må derfor fortsætte indsatsen for at skaffe flere medlemmer, og det håber vi, 

at I vil hjælpe os med. Det koster 100 kr. om året at være medlem, og det sker via BROEN 

Danmarks hjemmeside. Man kan ved oprettelsen af medlemskab vælge, at medlemskabet skal 

støtte en bestemt lokalforening. Hvis I er i tvivl om, hvordan tilmelding foregår, så kontakt os. 

Brug sponsorkontoen: Alle økonomiske gaver og sponsorater på mere end 200 kr. skal registreres 

via BROEN Danmark for at tælle med over for SKAT. Indbetalingen skal ske til vores sponsorkonto i 

Middelfart Sparekasse på reg.nr.: 1685 kontonr.: 3225815231. Ved indbetalingen angives, om 

støtten er øremærket til en bestemt lokalforening af BROEN, hvorefter beløbet overføres til lokal-

foreningens konto. 

MobilePay: Ved events kan I med fordel anvende BROEN Danmarks MobilePay-ordning til at 

modtage mindre donationer. Nummeret er 22848576. Ved overførsel kan giveren skrive en 

kommentar om, hvilken lokalforening eller hvilket arrangement, som donationen gives til. 

BROEN Danmark er godkendt hos Indsamlingsnævnet til at foretage sådanne indsamlinger. 

• Input til bestyrelsen 

Bestyrelsen for BROEN Danmark modtager også gerne input fra jer i lokalforeningerne, hvis I har 

emner, som kan have betydning for flere lokalforeninger. Næste møde i bestyrelsen er den 20. 

november 2017. 

Bestyrelsen kan kontaktes via formand Peter Poulsen: formand@broen-danmark.dk eller gennem 

sekretariatet. 

De bedste hilsner fra 

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 
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