
            Broen Danmark 

              inviterer til ”forårskonference” 

Kære alle lokalforeninger. 

Der er sket meget de sidste 12 måneder – i dag er der 18 lokalforeninger og nye er på vej. Det er 

på tide at mødes igen og udveksle erfaringer og gode ideer. 

Vi vil gerne invitere jer til Horsens fredag den 4. og lørdag den 5. april 2014.  

Program: 

Fredag den 4. april: 

 15.00 – 17.00  indkvartering på Hotel Danica 

 18.00 – 20.00  spisning 

 20.00 – 21.00  nyt fra lokalforeningerne 

 21.00 – 22.00  nyt fra Broen Danmark 

 22.00 -??          erfaringsudveksling uden for programmet 

Lørdag den 5. april: 

 07.00 – 08.45  morgenmad 

 09.00 – 09.45  oplæg - frivillige/mentorer i foreningen (ekstern oplægsholder) 

 10.00  - 11.00  workshop 1 runde 

 11.00 – 12.00  workshop 2 runde 

 12.00 – 12.30  opsamling og indsatsområde for 2014 

 12.30 – 13.00  sandwich og ”tak for denne gang” 

Vi har valgt at invitere alle som er medlem af en lokalforening med til konferencen. I vil blive 

indkvarteret på Hotel Danica – og eventuelt et andet centralt sted i byen, såfremt vi bliver rigtig 

mange. Primært er indkvarteringen på dobbelt værelser. Broen Danmark betaler for indkvartering 

+ forplejning og refunderer transportudgifter efter bilag – vi vil gerne opfordre til samkørsel / 

gruppebilletter. Tilmelding senest den 7. februar 2014.  

Tilmelding til Erik Haumann på mail: erik@broen-danmark.dk / Tlf. 28 59 80 10 

 

Bilag 1) Workshops lørdag – tilmelding til de enkelte workshops sker fredag.  

mailto:erik@broen-danmark.dk


 

Workshops i forbindelse med forårskonferencen 2014.  

 

 

1) Projekter i foreningen 

 

 

2) ”Samarbejde med lokale virksomheder” sponsorater /medlemskab af 

foreningen 

 

3) Synlighed og Pr. 

 

4) Kommunalt samarbejde på det politiske niveau 

 

5) Sagsbehandling ”Hvordan gør vi det rigtigt i vanskelige situationer?” 

 

6)  Mentorer - et tilbud i lokalforeningen  

 

 

 

Tilmelding til de enkelte workshops sker fredag aften. Der er mulighed for at være 

med i to workshops.  Der vil være et kort oplæg, som beskriver aktiviteten, metoder 

og resultat. Herefter er tanken, at der skal videreudvikles på ideer, metoder og mål. 

Jeg forestiller mig, at de enkelte workshops er en blanding af interne og eksterne 

oplægsholdere.  


