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December 2017 

 

Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære alle! 

Med håb om en god jul og et godt nytår, så får I lige de seneste nyheder her fra sekretariatet. Vi 

har travlt på den gode måde. Desværre oplever mange af jer et stigende antal henvendelser om 

støtte, fordi mange børnefamilier er økonomisk pressede. Der er rigtig mange, som har fået 

øjnene op for det store og vigtige arbejde, som sker hos jer i alle lokalforeninger. De mange er 

blandt andet organisationer som Børns Vilkår og Red Barnet. Det er vores håb, at der kan sikres et 

godt samarbejde mellem de forskellige organisationer, der alle arbejder for at forbedre forholdene 

for udsatte børn. 

• Nye lokalforeninger  

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. 

BROEN Danmark har kontakt til følgende 3 kommuner Stevns kommune, Langelands kommune og 

Lyngby – Taarbæk kommune, hvor der er planlagt informationsmøde i januar 2018. 

• Konference 2018 

BROEN Danmark arrangerer årskonference den 23. og 24. marts 2018. Denne gang bliver det på 

Hotel Opus i Horsens. Programmet indeholder generalforsamling, præsentation af nye foreninger 

og god plads til erfaringsudveksling. Det færdige program sendes ud i januar. 

Såfremt I allerede nu ved, at I vil og kan deltage, så er I meget velkommen til at melde tilbage på: 

info@broen-danmark.dk eller 2859 8010. Senest frist for tilmelding er fredag den 26. januar 

2018. 

• Fritidspuljen 
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Dansk Flygtningehjælp genåbner ”Fritidspuljen” den 8. januar 2018. Midlerne støtter børn fra 

flygtningefamilier op til 18 år. Puljen støtter med 1.000,- kroner til kontingent – desværre er der 

ikke penge til udstyr i forbindelse med aktiviteten. I har mulighed for at henvise til puljen. I nogle 

tilfælde kan det måske give mening for jer at supplere med støtte til indkøb af udstyr. 

• Støtte til musikundervisning 

BROEN Danmark har indgået et samarbejde med musikforlaget Stepnote om at støtte udsatte 

børn til musikundervisning. Stepnote vil donere et beløb fra sit salg i december til BROEN, så vi kan 

hjælpe flere børn til at gå til musik gennem musikskolerne. Vi håber, at samarbejdet vil fortsætte i 

det nye år. Midlerne fra Stepnote vil blive øremærket til børn og unge, som deltager i musik/sang 

undervisning. Vi forestiller os et ansøgningsskema, som I kan benytte. Vi vender tilbage med info, 

når vi kan dele ud af midlerne. 

• BROEN Danmark Rundt 2018 

Der bliver et velgørenhedscykelløb til fordel for BROEN igen til juni 2018. Vi er meget 

taknemmelige for den store indsats, som Flemming Bøgely, der er erhvervsmand og initiativtager, 

lægger som tovholder for cykelløbet. Løbet skal igen starte i forlængelse af Folkemødet på 

Bornholm og med Skagen som destination, dvs. start søndag den 17. juni og slut fredag den 22. 

juni. Ruten er ikke endeligt fastlagt, men den vil bringe holdet på ca. 25-30 deltagere forbi nogle 

andre lokalforeninger i forhold til turen i 2017 samt et par gengangere. Vi håber, at de involverede 

lokalforeninger vil bakke op om løbet. Mere information følger. 

• Status 2017 

Til vores årlige statusrapport har vi brug for jeres input for, hvor mange børn I har støttet i 2017 

samt hvor mange frivillige, der er i lokalforeningen. Vi beder jer indsende en opdateret oversigt 

senest den 25. januar 2018 til: henrik@broen-danmark.dk 

• Beskyttelse af personoplysninger 

I maj 2018 træder en ny EU persondataforordning i kraft. Den forventes at få betydning for, 

hvordan man må indhente, bruge og opbevare personlige oplysninger. Hvordan det konkret vil 

påvirke foreninger og frivillige organisationers brug og behandling af personoplysninger, afhænger 

af Folketingets behandling af persondataforordningen. Når vi ved mere om det, vil vi informere 

igen. 

Det vigtigste i forhold til jeres nuværende praksis er at opbevare personoplysninger forsvarligt, så 

de ikke er tilgængelige for uvedkommende, både i fysisk og elektronisk form. I skal kun indhente 
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de oplysninger, som I har et klart formål og behov for. Oplysninger, som er forældede, og som I 

ikke længere har brug for, bør slettes. 

Find mere om foreningers brug og behandling af personoplysninger hos Center for Frivilligt Socialt 

Arbejde 

• Input til bestyrelsen 

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

som kan have betydning for flere lokalforeninger. Næste møde i bestyrelsen er i januar 2018. 

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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