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December	  2018	  

	  

	  

Nyhedsbrev	  til	  BROENs	  lokalforeninger	  

Kære	  alle!	  

På	  vej	  ind	  i	  julemåneden	  får	  I	  her	  nyt	  fra	  sekretariatet	  i	  BROEN	  Danmark.	  

Vi	  er	  i	  løbet	  af	  året	  i	  kontakt	  med	  de	  fleste	  af	  jer	  i	  lokalforeningerne.	  Det	  er	  godt	  løbende	  at	  høre	  
lidt	  om,	  hvordan	  det	  går	  hos	  jer.	  Derfor	  skal	  I	  ikke	  holde	  jer	  tilbage	  fra	  at	  sende	  os	  en	  mail	  eller	  
give	  os	  et	  ring	  med	  en	  opdatering,	  idéer	  eller	  kommentarer.	  I	  må	  gerne	  være	  opmærksomme	  på	  
gode	  historier	  til	  at	  lægge	  på	  jeres	  hjemmeside	  

Vi	  vil	  også	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  ønske	  jer	  alle	  en	  god	  jul	  og	  et	  godt	  nytår	  med	  tak	  for	  
samarbejdet	  i	  2018.	  

• Nye	  lokalforeninger	  

Vi	  byder	  velkommen	  til	  nye	  BROEN-‐folk	  i	  Nordjylland.	  I	  oktober	  havde	  BROEN	  Frederikshavn	  
stiftende	  generalforsamling.	  Foreningen	  er	  nu	  ved	  at	  få	  det	  formelle	  på	  plads,	  så	  de	  i	  det	  nye	  år	  er	  
klar	  til	  at	  hjælpe	  de	  første	  børn.	  Hjemmesiden	  er:	  www.broen-‐frederikshavn.dk	  

Dermed	  er	  vi	  nu	  30	  lokalforeninger	  spredt	  ud	  over	  Danmark.	  	  

• Årskonference	  i	  BROEN	  2019	  

Årskonferencen,	  som	  er	  den	  store	  fætter-‐kusinefest	  i	  BROEN,	  bliver	  afholdt	  fredag	  den	  22.	  –	  
lørdag	  den	  23.	  marts	  2019	  på	  Hotel	  Opus	  i	  Horsens.	  I	  forbindelse	  med	  årskonferencen	  holder	  
BROEN	  Danmark	  også	  generalforsamling.	  Desuden	  bliver	  præsentation	  af	  nye	  foreninger	  og	  
udveksling	  af	  erfaringer	  mellem	  jer	  omdrejningspunktet	  fredag	  og	  lørdag.	  Programmet	  er	  ved	  at	  
blive	  udarbejdet	  og	  sendes	  ud	  i	  januar.	  

Sidste	  frist	  for	  tilmelding	  er:	  fredag	  den	  25.	  januar	  2019.	  

Vi	  tager	  gerne	  mod	  tilmelding	  allerede	  nu	  –	  send	  en	  mail	  til:	  erik@broen-‐danmark.dk	  eller	  på	  tlf.	  
28	  59	  80	  10.	  
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Husk	  også	  at	  det	  er	  muligt	  at	  stille	  op	  til	  bestyrelsen	  i	  BROEN	  Danmark.	  Er	  du	  interesseret	  eller	  vil	  
høre	  mere,	  så	  kontakt	  os	  endelig.	  

• Godkendelse	  hos	  SKAT	  

Så	  lykkedes	  det!	  BROEN	  Danmark	  er	  blevet	  godkendt	  af	  Skattestyrelsen	  som	  velgørende	  forening	  
efter	  ligningslovens	  §8A.	  Det	  har	  vi	  arbejdet	  på	  i	  fællesskab	  gennem	  lang	  tid,	  og	  nu	  slap	  vi	  gennem	  
nåleøjet!	  Mange	  tak	  for	  jeres	  gode	  medvirken	  til	  at	  skaffe	  medlemmer	  og	  med	  at	  sørge	  for,	  at	  
donationer	  bliver	  indbetalt	  på	  BROEN	  Danmarks	  sponsorkonto.	  J	  

Godkendelsen	  betyder,	  at	  gavegivere	  –	  både	  privatpersoner	  og	  virksomheder	  –	  kan	  opnå	  fradrag	  
for	  donationer	  til	  BROEN.	  Det	  kræver,	  at	  gavegiveren	  oplyser	  cpr-‐nummer	  (hvis	  det	  er	  en	  
privatperson)	  eller	  cvr-‐nummer	  (hvis	  det	  er	  en	  virksomhed),	  og	  at	  donationen	  sendes	  til	  BROEN	  
Danmark	  med	  besked	  om	  evt.	  øremærkning	  til	  en	  lokalforening,	  så	  vi	  kan	  overføre	  til	  jer.	  

Vi	  skal	  dog	  fortsat	  leve	  op	  til	  kravene	  om	  mindst	  300	  medlemmer	  og	  mindst	  100	  årlige	  gavegivere	  
á	  minimum	  200	  kr.,	  så	  I	  må	  ikke	  holde	  op	  med	  at	  arbejde	  for	  dette.	  J	  

• Nyt	  MobilePay	  nummer:	  22582	  

BROEN	  Danmark	  har	  fået	  et	  MobilePay	  MyShop	  nummer:	  22582.	  Det	  afløser	  BROENs	  tidligere	  
nummer	  22848576	  til	  at	  modtage	  betalinger	  via	  MobilePay.	  

Hvis	  en	  overførsel	  via	  MobilePay	  er	  tiltænkt	  en	  lokalforening,	  skal	  man	  i	  beskedfeltet	  skrive	  
lokalforeningens	  navn	  for	  at	  øremærke	  sin	  indbetaling	  til	  jer.	  Vi	  overfører	  så	  vidt	  muligt	  
indbetalinger	  til	  lokalforeninger	  en	  gang	  i	  kvartalet.	  Det	  samme	  gælder	  indbetalinger	  gennem	  
webbutikken	  (medlemskab	  og	  støttebeløb).	  

• BROEN	  Danmark	  Rundt	  2019	  

Velgørenhedscykelløbet	  ’BROEN	  Danmark	  Rundt’	  bliver	  gentaget	  i	  2019.	  De	  to	  frivillige	  
initiativtagere,	  Flemming	  Bøgely	  og	  Kristian	  Thulesen	  Dahl	  har	  igen	  påtaget	  sig	  rollen	  som	  arrangør	  
og	  tovholdere.	  Der	  er	  allerede	  fuldt	  hold	  med	  ca.	  30	  deltagere.	  

Løbet	  vil	  denne	  gang	  lægge	  ud	  fra	  Silkeborg	  lørdag	  den	  8.	  juni	  og	  slutte	  i	  Allinge	  onsdag	  den	  12.	  
juni,	  hvor	  Folkemødet	  på	  Bornholm	  begynder	  den	  13.	  juni.	  Ruten	  vil	  tage	  holdet	  forbi	  følgende	  
lokalforeninger	  af	  BROEN:	  Silkeborg,	  Vejen,	  Haderslev,	  Svendborg,	  Lolland,	  Vordingborg,	  Næstved	  
og	  Køge.	  

Find	  mere	  om	  BROEN	  Danmark	  Rundt	  2019	  her:	  https://broen-‐danmark.dk/broen-‐danmark-‐rundt/	  

• Musikpuljen:	  Støtte	  til	  musikundervisning	  
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Vi	  har	  fortsat	  nogle	  midler	  i	  Musikpuljen	  til	  at	  støtte	  udsatte	  børn	  til	  undervisning	  på	  musikskoler.	  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/	  

• Samarbejde	  med	  Efterskoleforeningen	  

Samarbejdet	  med	  Efterskoleforeningen	  fortsætter	  i	  2019.	  I	  skoleåret	  2018	  –	  2019	  har	  en	  håndfuld	  
BROEN-‐unge	  haft	  stor	  glæde	  af	  et	  skoleår	  på	  en	  efterskole.	  Samarbejdet	  med	  Efterskoleforeningen	  
og	  Egmont	  Fonden	  betyder,	  at	  unge,	  som	  aldrig	  ville	  have	  drømt	  om	  muligheden	  for	  et	  anderledes	  
skoleår,	  pludselig	  for	  muligheden	  for	  at	  skabe	  nye	  relationer	  gennem	  skoleforløbet	  –	  ofte	  
relationer,	  som	  holder	  hele	  livet.	  I	  er	  altid	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  os	  for	  flere	  oplysninger.	  	  

• DGI:	  Foreningsliv	  for	  alle	  

DGI	  har	  med	  støtte	  fra	  Poul	  Due	  Jensens	  Fond	  udvidet	  målgruppen,	  som	  DGI-‐foreninger	  kan	  søge	  
om	  støtte	  fra	  til	  at	  dække	  kontingent	  og	  deltagelse	  i	  stævner.	  Der	  kan	  søges	  til	  børn	  og	  unge	  op	  til	  
25	  år	  samt	  til	  nytilkomne	  voksne	  flygtninge	  og	  asylansøgere.	  

Find	  mere	  hos	  DGI:	  https://www.dgi.dk/samarbejd/om-‐vores-‐indsatser/programomraader/dgi-‐
inklusion/sociooekonomisk-‐udsatte-‐borgere/pulje-‐foreningsliv-‐for-‐alle	  

• Persondatabeskyttelse	  

Vi	  sendte	  i	  begyndelsen	  af	  november	  materiale	  rundt	  til	  jer	  alle	  om	  de	  nye	  regler	  for	  
personoplysninger.	  I	  kan	  finde	  materialet	  på	  denne	  side	  under	  ’Broerne	  internt’:	  

https://broen-‐danmark.dk/persondatabeskyttelse-‐i-‐broen/	  

• Status	  i	  BROEN	  2018	  

Vi	  skal	  i	  begyndelsen	  af	  2019	  have	  lavet	  den	  årlige	  statusrapport	  for	  vores	  fælles	  indsats.	  Til	  det	  
formål	  har	  vi	  brug	  for	  at	  vide,	  hvor	  mange	  børn	  I	  har	  støttet,	  og	  hvor	  mange	  frivillige	  der	  var	  hos	  
jer	  i	  2018.	  Derfor	  vil	  vi	  bede	  jer	  om	  at	  sende	  os	  en	  opdateret	  oversigt	  over	  støtte	  til	  børn	  og	  
tilknyttede	  frivillige	  senest	  den	  20.	  januar	  2019	  til	  Henrik	  på:	  henrik@broen-‐danmark.dk	  

• Input	  til	  bestyrelsen	  
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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	  21.	  januar	  
2019.	  

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	  


