
–	  hjælper	  udsa.e	  børn	  2l	  en	  ak2v	  fri2d	  



•  26	  (27)	  lokale	  foreninger	  i	  hele	  landet	  
•  Velkommen	  Høje-‐Taastrup	  og	  Slagelse	  

(+	  Lyngby-‐Taarbæk	  3.	  april)	  
•  2017:	  197	  +	  7	  frivillige	  
•  2017:	  Hjalp	  4.613	  børn	  og	  unge	  
•  2017:	  Ferieak2viteter	  208	  børn	  
	  
”	  Oscar:	  “Jeg	  synes	  det	  er	  super,	  der	  er	  noget,	  der	  
hedder	  BROEN,	  som	  kan	  hjælpe	  mig	  og	  andre	  med	  at	  
gå	  2l	  noget,	  når	  ens	  mor	  ikke	  har	  råd	  2l	  det.	  Jeg	  vil	  
gerne	  sige	  mange	  tak	  for	  det	  og	  for	  skoene.	  Jeg	  har	  
fået	  nye	  venner	  og	  er	  kommet	  i	  god	  form	  –	  jeg	  er	  
blevet	  ret	  god	  2l	  håndbold.	  Tak!!!	  (hilsen	  2l	  BROEN	  
Vejle)	  
Find	  mere:	  www.broen-‐danmark.dk	  

Hvilken	  forskel	  gør	  BROEN?	  



•  Nye	  lokalforeninger?	  (Erik)	  
•  Samarbejde	  e^erskoleforening	  
•  Samarbejde	  De	  Grønne	  

Pigespejdere	  –	  ”Ud	  i	  naturen”	  
•  Ferieak2viteter	  
•  Musikpulje	  -‐	  musikskoler	  
•  Samarbejde	  med	  kommuner	  
•  Rekru.ering	  af	  nye	  frivillige	  
•  Børnea.ester	  

Nyt	  fra	  sekretariatet	  



•  Indsamlingsnævn	  (Henrik)	  
•  Indsamlingsbøsser	  –	  krav	  
•  MobilePay	  

•  Godkendelse	  hos	  Skat	  
•  Fradragsbereeget	  i^	  gaver	  og	  arv	  
•  NB	  Opre.e	  legat	  i	  testamente	  
•  Momsfritagelse	  
•  DUF:	  Søge	  2lskud	  

•  -‐>	  Medlemskab,	  sponsorkonto	  
•  Persondatabesky.else	  
•  Tavshedspligt	  

Nyt	  fra	  sekretariatet	  



•  Csr-‐samarbejde	  (Erik)	  
•  Økonomisk	  (dona2on,	  

sponsorat)	  
•  Ressourcer	  (tryk,	  

regnskab,	  revision,	  
fundraising,	  …)	  

•  Events	  (arrangere	  eller	  
medvirke)	  

•  Ambassadører	  for	  BROEN	  
i	  lokalsamfund	  

Nyt	  fra	  sekretariatet	  



•  Events	  (Henrik)	  
•  Maratonevent	  (Struer)	  
•  Lokale	  sportstalenter	  (Vejen)	  
•  2412Run	  (Horsens,	  Haderslev,	  

Vejle,	  Aalborg)	  
•  Musik	  for	  BROEN	  m	  Erann	  DD	  
•  BROEN	  Danmark	  Rundt	  2018	  

Nyt	  fra	  sekretariatet	  



Video	  lavet	  af	  Jyske	  Bank	  TV:	  
h.ps://youtu.be/4LSKr9mHjiQ	  

BROEN	  Danmark	  Rundt	  2017	  



•  Dialog	  poli2kere	  (Erik)	  
•  Bringe	  indsats	  for	  udsa.e	  

børn	  ind	  i	  lokalpoli2kken	  
•  Møde	  m.	  poli2kere/udvalg	  
•  Tilbyde	  oplæg	  for	  udvalg	  
•  Opfordre	  2l	  brede	  

samarbejder	  med	  
foreningslivet,	  hvor	  
kommunen	  koordinerer	  

Nyt	  fra	  sekretariatet	  



Fortællingen	  om	  BROEN	  

Videoer	  mm.	  om	  BROEN:	  h.ps://broen-‐
danmark.dk/presserum/	  


