
BROEN Danmark 

inviterer til Årskonference 2015 

Kære lokalforeninger! 

Det er atter tid til at mødes – nye foreninger er kommet til, og BROEN Danmark består i dag af 20 

lokalforeninger. Vi håber, at I har mulighed for at deltage i arrangementet og dele ud af jeres 

erfaringer, jeres aktiviteter og nye ideer, som I er ved at planlægge. Og ikke mindst at mødes og 

lære hinanden bedre at kende. 

Vi vil gerne invitere jer til Horsens fredag den 20. og lørdag den 21. marts 2015.  

Program 

Fredag den 20. marts: 

 16.30 – 18.00  Indkvartering på Jørgensens Hotel / Best Western 

 18.30 – 20.00  Spisning og erfaringsudveksling 

 20.00 – 21.00  Nyt fra lokalforeningerne (se bilag1) 

 21.00 – 22.00  Nyt fra Sekretariatet (se bilag 1) 

 22.00 -??          Erfaringsudveksling uden for programmet 

Lørdag den 21. marts: 

 07.30 – 08.45  Morgenbuffet 

 09.00 – 10.45  ”Synlighed og samarbejde i lokalområdet” 

1) Morten Bundgaard – 2412 Run. Løbeklubben Atletica 

2) Steffen Toft Spiele – Energiselskabet OK 

3) Lisbeth Zornig Andersen, Protektor Broen Danmark  

4) Eksempel A)  

5) Eksempel B)   

 10.45 – 11.00  Pause  

 11.00 – 12.30  Ideudvikling / idebank 

 12.30 – 13.00  Opsamling 

 13.00 –             Sandwich og ”tak for denne gang” 

Alle, der deltager aktivt i lokalforeningen kan deltage i konferencen. I vil blive indkvarteret på 

Jørgensens Hotel – primært er indkvarteringen på dobbelt værelser. BROEN Danmark betaler for 

indkvartering + forplejning og refunderer transportudgifter efter bilag – vi opfordrer til samkørsel 

og gruppebilletter i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. 

Tilmelding senest den 23. januar 2015. Tilmelding til Erik Haumann på mail: erik@broen-

danmark.dk / tlf. 28 59 80 10. 

mailto:erik@broen-danmark.dk
mailto:erik@broen-danmark.dk


Bilag 1) 

Nyt fra lokalforeningerne 

Vi forestiller os, at der vil være erfaringsudveksling ved de enkelte borde under middagen og 

efterfølgende, når det officielle program er slut. 

Under punktet i programmet ”Nyt fra lokalforeningerne” vil vi gerne have, at I byder ind med 

noget specielt fra jeres forening. Mener I ikke, at der er noget specielt, som vil have interesse for 

alle, så er det i orden ikke at byde ind under dette punkt. 

Noget specielt kan f.eks. være: 

1) Et lokalt projekt, hvor I er med som partner 

2) En samarbejdsaftale med andre aktører i jeres kommune på området om vanskeligt stillede 

børn og unge – (”sammen kan vi nå rigtig meget”) 

3) Et arrangement, hvor I har været involveret, og hvor der har været fokus på målgruppen 

4) En rigtig god historie fra det virkelige liv med udgangspunkt i de børn og unge, som I 

hjælper i gang med et aktivt fritidsliv 

5) En problemstilling, som kan være med til at udvikle nye arbejdsmetoder, finde nye 

samarbejdspartnere eller danne grundlag for en øget arbejdsindsats og større fokus på 

eventuelle løsningsmuligheder 

Erfaringen siger, at I har meget at fortælle om og meget, som er godt at dele ud af – vi vil gerne 

prøve at sætte det lidt i system. Så meld tilbage om indslag, så vil vi koordinere dette punkt i 

programmet. 

Nyt fra sekretariatet 

Der sker meget hele tiden, og jeres indsats i de enkelte kommuner gør, at BROEN er ved at være 

en kendt og respekteret samarbejdspartner. Det betyder blandt andet, at mange henvender sig 

om fælles projekter, samarbejdsaftaler og arrangementer. Vi vil gerne sætte fokus på ”synlighed” 

ved vores konference i 2015. 

1) Arrangementer – eksempelvis 2412 Run 

2) Protektor for BROEN Danmark 

3) Medlemsorganisation – godkendelse af SKAT – nye muligheder! 

4) Dokumentation af vores indsats 

 

Bedste hilsner 

Rune, Henrik og Erik 


