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Nyhedsbrev	  til	  BROENs	  lokalforeninger	  

Kære	  alle!	  

Vi	  kan	  mærke,	  at	  der	  sker	  meget	  i	  lokalforeningerne.	  Samlet	  set	  støtter	  vi	  nu	  cirka	  5.000	  børn	  og	  
unge	  gennem	  jeres	  fantastiske	  indsats.	  Nye	  projekter	  i	  blandt	  andet	  Tønder,	  Herlev	  og	  Silkeborg	  er	  
med	  til	  at	  guide	  ”foreningsløse”	  børn	  og	  unge	  ind	  i	  foreningslivet	  lokalt.	  

Det	  har	  også	  været	  en	  travl	  tid	  på	  sekretariatet.	  Vi	  prøver	  at	  følge	  med	  så	  godt	  som	  muligt,	  og	  vi	  
forsøger	  at	  prioritere	  at	  nå	  det,	  der	  haster	  mest.	  Hvis	  I	  føler	  jer	  glemt,	  så	  skriv	  eller	  ring	  igen.	  J	  

BROEN	  Danmark	  får	  mange	  invitationer	  til	  samarbejdsmøder,	  hvor	  indsatsen	  mod	  børnefattigdom	  
og	  ulighed	  i	  samfundet	  drøftes,	  og	  hvor	  arbejdet	  i	  BROEN	  bliver	  betragtet	  som	  et	  redskab	  til	  at	  
gøre	  en	  væsentlig	  forskel	  for	  socialt	  udsatte	  børn	  og	  unge.	  Flere	  organisationer	  tænker	  BROEN	  ind	  
i	  en	  samlet	  strategi	  som	  en	  værdig	  samarbejdspartner	  for	  målgruppen.	  Det	  er	  jeres	  fortjeneste,	  og	  
vi	  fremhæver	  det	  gerne	  og	  ofte,	  når	  vi	  repræsenterer	  jer.	  Vi	  kan	  høre,	  at	  der	  står	  stor	  respekt	  om	  
jeres	  indsats,	  og	  at	  den	  bliver	  bemærket,	  måske	  også	  uden	  at	  I	  direkte	  hører	  om	  det.	  J	  

• Ferieaktiviteter	  

Vær	  opmærksom	  på,	  at	  BROEN	  Danmark	  stadigvæk	  har	  midler	  i	  puljen	  ”Ferieaktiviteter”	  til	  at	  
støtte	  børn	  og	  unge,	  som	  vil	  være	  aktive	  i	  skolernes	  ferier.	  Kontakt	  os,	  hvis	  der	  er	  spørgsmål,	  eller	  
hvis	  I	  mangler	  et	  ansøgningsskema.	  

Skemaet	  kan	  som	  altid	  findes	  under	  ’Broerne	  internt’:	  https://broen-‐danmark.dk/broerne-‐internt/	  

• Nye	  lokalforeninger	  

Tirsdag	  den	  3.	  april	  havde	  BROEN	  Lyngby-‐Taarbæk	  stiftende	  generalforsamling.	  Frivillige	  er	  nu	  klar	  
til	  at	  støtte	  børn	  og	  unge	  i	  Lyngby-‐Taarbæk	  Kommune.	  Se	  www.broen-‐lyngbytaarbaek.dk.	  

I	  juni	  kom	  yderligere	  to	  foreninger	  til	  i	  ”BROEN-‐familien:	  BROEN	  Randers	  havde	  stiftende	  
generalforsamling	  den	  12.	  juni	  og	  BROEN	  Rudersdal	  den	  20.	  juni.	  De	  forventer	  begge	  at	  være	  klar	  
kort	  efter	  sommerferien.	  Find	  mere	  på	  hjemmesiderne	  for	  foreningerne:	  https://broen-‐
danmark.dk/randers/	  og	  https://broen-‐danmark.dk/rudersdal/	  
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Med	  de	  to	  nye	  foreninger	  er	  der	  29	  lokalforeninger	  spredt	  ud	  over	  Danmark.	  Sekretariatet	  er	  klar	  
til	  at	  hjælpe	  godt	  i	  gang,	  og	  vi	  deler	  ud	  af	  de	  erfaringer	  og	  gode	  ideer,	  som	  vi	  har	  samlet	  siden	  
2009,	  hvor	  BROEN	  Danmark	  blev	  oprettet	  til	  at	  udbrede	  modellen	  fra	  Horsens	  og	  Mariagerfjord.	  

• Nyt	  MobilePay	  nummer:	  22582	  

BROEN	  Danmark	  har	  fået	  et	  MobilePay	  Shop	  nummer:	  22582.	  Det	  kommer	  til	  at	  afløse	  BROENs	  
tidligere	  nummer	  22848576,	  som	  dog	  fungerer	  endnu.	  Når	  MobilePay	  nedlægger	  den	  gamle	  
aftale,	  fjernes	  det	  tidligere	  nummer	  fra	  hjemmesiderne.	  

I	  kan	  altså	  fortsat	  henvise	  til	  det	  gamle	  nummer.	  Ved	  evt	  nyt	  pr-‐materiale	  (folder	  osv)	  vil	  det	  være	  
godt	  at	  anvende	  det	  nye	  nummer.	  Vi	  overfører	  så	  vidt	  muligt	  indbetalinger	  til	  lokalforeninger	  en	  
gang	  i	  kvartalet.	  

• HPM	  Dirty	  Paws	  

Velgørenhedsløbet	  for	  hunde	  og	  hundeejere,	  HPM	  Dirty	  Paws	  så	  dagens	  lys	  i	  2017.	  Arrangørerne	  
valgte	  at	  donere	  overskuddet	  fra	  løbet	  til	  BROENs	  indsats.	  Det	  sker	  igen	  med	  løbet	  i	  2018,	  og	  de	  to	  
første	  løb	  er	  blevet	  afholdt.	  I	  august	  og	  september	  er	  der	  flere	  løb	  i	  hhv	  Slettestrand,	  Norge,	  Møns	  
Klint	  og	  Blåvand.	  Hvis	  I	  er	  interesserede	  i	  at	  medvirke,	  så	  kan	  I	  kontakte	  arrangørerne	  for	  et	  
frinummer.	  I	  kan	  også	  bare	  komme	  og	  kigge	  på	  som	  tilskuere.	  

Find	  mere:	  https://broen-‐danmark.dk/blog/to-‐og-‐firbenede-‐stoetter-‐igen-‐boerns-‐aktive-‐fritid/	  

• Materiale	  fra	  årskonferencen	  marts	  2018	  

Materialer	  fra	  BROENs	  årskonference	  i	  Horsens	  den	  23.	  og	  24.	  marts	  2018	  er	  at	  finde	  på	  netstedet	  
under	  ’Broerne	  internt’	  –	  ’Årskonference	  2018’	  -‐	  https://broen-‐danmark.dk/aarskonference-‐2018/	  

• BROEN	  Danmark	  Rundt	  2018	  

Velgørenhedscykelløbet	  ’BROEN	  Danmark	  Rundt’	  er	  blevet	  afholdt	  for	  anden	  gang.	  I	  år	  gik	  ruten	  
fra	  Helsingør	  til	  Skagen	  via	  BROENs	  lokalforeninger	  i:	  Halsnæs,	  Høje-‐Taastrup,	  Lyngby-‐Taarbæk,	  
Slagelse,	  Nyborg,	  Odense,	  Vejle,	  Hedensted,	  Horsens,	  Randers	  og	  Aalborg.	  Vi	  siger	  en	  stor	  tak	  for	  
den	  fine	  modtagelse	  hos	  de	  besøgte	  lokalforeninger!	  

Deltagerne	  i	  løbet	  har	  selv	  betalt	  deres	  udgift	  til	  hotel	  og	  transport.	  Desuden	  har	  de	  skaffet	  
trøjesponsorer	  for	  i	  alt	  kr.	  379.750.	  Vi	  skal	  desværre	  afregne	  moms	  af	  dette	  beløb,	  da	  vi	  endnu	  
ikke	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  søge	  om	  momsfritagelse	  –	  det	  hænger	  sammen	  med	  vores	  
godkendelse	  hos	  Skat	  som	  fradragsberettiget	  forening.	  Men	  det	  bliver	  stadigvæk	  til	  et	  meget	  flot	  
bidrag	  til	  vores	  samlede	  pulje	  til	  at	  understøtte	  udsatte	  børns	  fritidsaktiviteter.	  Samtidig	  har	  det	  
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givet	  en	  god	  opmærksomhed	  til	  vores	  indsats,	  når	  lokale	  gæster	  –	  bla.	  borgmestre	  og	  
byrådsmedlemmer	  har	  stillet	  op	  til	  at	  tage	  imod	  cykelholdet.	  

Vi	  håber,	  at	  de	  frivillige	  arrangører	  –	  Flemming	  Bøgely	  og	  Kristian	  Thulesen	  Dahl	  –	  vil	  være	  med	  til	  
at	  tage	  en	  tredje	  udgave	  af	  løbet	  til	  næste	  år.	  Mere	  om	  det	  senere.	  

• Musikpuljen:	  Støtte	  til	  musikundervisning	  

BROEN	  Danmark	  har	  indgået	  et	  samarbejde	  med	  musikforlaget	  Stepnote	  om	  at	  støtte	  udsatte	  
børn	  til	  musikundervisning.	  Stepnote	  har	  doneret	  et	  beløb	  fra	  sit	  salg	  i	  december	  til	  BROEN,	  så	  vi	  
kan	  hjælpe	  flere	  børn	  til	  at	  gå	  til	  musik	  gennem	  musikskolerne.	  Midlerne	  fra	  Stepnote	  vil	  blive	  
øremærket	  til	  børn	  og	  unge,	  som	  deltager	  i	  musik-‐/sangundervisning.	  Foreløbig	  har	  forlaget	  
doneret	  kr.	  5.000.	  

Sammen	  med	  studerende	  fra	  Cph	  Business	  Academy	  blev	  der	  i	  april	  holdt	  et	  musikarrangement	  
med	  sangeren	  Eran	  DD.	  Overskuddet	  på	  kr.	  21.150	  fra	  arrangementet	  supplerer	  musikpuljen.	  

Jelling	  Musikfestival	  afholdte	  deres	  tilbagevendende	  golfturnering	  i	  maj.	  Sponsorer	  og	  indbudte	  
gæster	  samlede	  kr.	  31.000	  til	  et	  velgørende	  formål,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  var	  BROENs	  musikpulje.	  

Med	  disse	  donationer	  kan	  vi	  nu	  åbne	  for	  ansøgninger	  til	  musikpuljen	  fra	  den	  1.	  august	  2018.	  I	  skal	  
bruge	  et	  ansøgningsskema,	  som	  findes	  på	  hjemmesiden.	  Der	  kan	  max	  søges	  kr.	  1.200	  pr	  barn.	  Vær	  
opmærksom	  på,	  at	  nogle	  musikskoler	  har	  midler	  til	  at	  støtte	  udsatte	  familier.	  I	  er	  altid	  velkommen	  
til	  at	  kontakte	  os,	  hvis	  der	  er	  spørgsmål.	  

Find	  mere	  om	  Musikpuljen:	  https://broen-‐danmark.dk/ansoegning-‐musikpulje/	  

• Beskyttelse	  af	  personoplysninger	  

Den	  25.	  maj	  2018	  trådte	  en	  ny	  EU	  persondataforordning	  i	  kraft.	  Den	  får	  betydning	  for,	  hvordan	  
man	  må	  indhente,	  bruge	  og	  opbevare	  personlige	  oplysninger.	  	  

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	  
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.	  Vær	  opmærksom	  på,	  at	  I	  kan	  have	  behov	  for	  at	  gemme	  
oplysninger	  af	  hensyn	  til	  revision.	  

Desuden	  skal	  I	  så	  vidt	  muligt	  undgå	  at	  sende	  personoplysninger	  til	  arbejdsmails,	  hvor	  andre	  i	  
princippet	  kan	  have	  adgang	  til	  jeres	  mailboks.	  Det	  samme	  gælder	  mailadresser,	  som	  andre	  har	  
adgang	  til,	  eksempelvis	  ægtefælle/partner,	  som	  ikke	  er	  direkte	  involveret	  i	  BROEN.	  
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Center	  for	  frivilligt	  socialt	  arbejde	  har	  udarbejdet	  en	  arbejdsskabelon,	  som	  kan	  benyttes	  i	  
forbindelse	  med	  arbejdsgange	  i	  frivillige	  foreninger	  –	  se	  mere:	  	  https://frivillighed.dk/	  

Vi	  er	  ved	  at	  udarbejde	  en	  vejledning	  om	  persondata	  til	  brug	  for	  jer	  i	  lokalforeningerne.	  Den	  sendes	  
til	  jer,	  så	  snart	  vi	  har	  fået	  den	  gennemset	  af	  personer	  med	  juridisk	  indsigt.	  

• 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	  den	  13.	  august	  
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	  


