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Juni 2020 

 

Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære alle!  

Det har været nogle specielle måneder, vi har oplevet siden 11. marts, hvor Danmark blev lukket 

mere eller mindre ned pga. coronasmitte. Det lyder fra mange lokalforeninger, at der har været 

stille i forhold til at støtte børn og unge, da aktiviteterne i fritidsforeningerne stoppede fra den ene 

dag til den anden. Aktiviteterne er så småt startet op igen, og vi kan se at ferieaktiviteterne bliver 

til noget, og at mange bliver tilmeldt netop nu, og der vil være ekstra tilbud denne sommer. 

Vi tror, at I får travlt i august, når alle foreningerne lukker op for de almindelige aktiviteter – 

fodbold, spejder, gymnastik mv., og I skal vide, at vi står til rådighed i forhold til at støtte det store 

arbejde, I udfører hver dag. 

Her fra sekretariatet vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god sommer! 

 

Generalforsamling og ny bestyrelse. 

BROEN Danmark måtte aflyse generalforsamlingen og konferencen i marts grundet regeringens 

beslutning om at lukke Danmark ned. Det betød, at generalforsamlingen blev flyttet til den 11. 

juni, og konferencen blev desværre helt aflyst. Vi glæder os til at kunne invitere jer til konference 

og generalforsamling i marts 2021 – som vi plejer! 

Ved årets generalforsamling blev bestyrelsen sammensat på følgende måde: 

Peter Poulsen – BROEN Køge – Formand 

Judith Winther – kasserer 

Heine Fricke – BROEN Vejen – bestyrelsesmedlem 

Bente Kruse – BROEN Lolland – bestyrelsesmedlem 

Morten Jensen – BROEN Vejle – bestyrelsesmedlem 

Jette Husum – BROEN Randers – bestyrelsesmedlem 

Søren Torrense Hansen – BROEN Halsnæs – bestyrelsesmedlem. Søren er ny i bestyrelsen 
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Gitte Holgaard – BROEN Horsens – suppleant 

Isabelle Jørgensen – BROEN Lyngby – suppleant 

Poul Grud – BROEN Silkeborg - træder ud af bestyrelsen. Stor tak til Poul for indsatsen i BROEN 

Danmarks bestyrelse gennem de sidste 4 år. 

Vedtægterne, som blev revideret i forbindelse med generalforsamlingen, findes på BROEN 

Danmarks hjemmeside: www.broen-danmark.dk 

Medlemmer og gavegivere 

I vores opgørelse til Skat for 2019 havde BROEN Danmark 404 medlemmer og 142 gavegivere á 

minimum 200 kr. Dermed levede vi op til kravet om mindst 300 kontingentbetalende medlemmer 

og mindst 100 gavegivere, der hver giver mindst 200 kr. Godkendelsen hos Skat betyder, at 

privatpersoner og virksomheder kan opnå skattefradrag for donationer til BROEN Danmark. 

Det er derfor fortsat vigtigt, at I hjælper os med at leve op til kravet ved at opfordre til at blive 

medlem af BROEN Danmark, og at I sørger for, at donationer kommer ind på BROEN Danmarks 

sponsorkonto (regnr. 1685, kontonr. 3225815231) med besked om, at donationen er tildelt jeres 

lokalforening. 

Nye lokalforeninger 

I 2020 forventer BROEN Danmark at oprette nye lokalforeninger i Kolding, hvor det bliver et 

samarbejde med Kolding kommune, i Brøndby hvor det også er kommunen, som hjælper med at 

finde frivillige, og i Hillerød, hvor en gruppe frivillige planlægger at starte med at støtte børn og 

unge til en aktiv fritid i efteråret. 

Ferieaktiviteter 

BROEN Danmark støtter igen i år ferieaktiviteter. Med hjælp fra blandt andet Energiselskabet OK 

har BROEN Danmark midler i vores feriepulje, som lokalforeningerne er velkommen til at søge. I 

finder ansøgningsskemaet på BROENs hjemmeside under Broerne internt: https://broen-

danmark.dk/broerne-internt/ 

I er altid velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis der er spørgsmål. 

Fremskudt funktion – samarbejde i Region Syddanmark 

Psykiatrien i Region Syddanmark har ønsket at indgå et samarbejde med BROEN Danmark om at 

kunne henvise sårbare børn og unge til støtte til fritidsaktiviteter gennem BROENs lokalforeninger 

i regionen. Det er en del af regionens projekt ”Fremskudt funktion”, som løber til udgangen af 

http://www.broen-danmark.dk/
https://broen-danmark.dk/broerne-internt/
https://broen-danmark.dk/broerne-internt/
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2021. Med aftalen følger økonomisk støtte fra regionen på 108.00 kr. til at støtte de børn og unge, 

der tildeles hjælp fra en BROEN-forening i Region Syddanmark ud fra en ansøgning fra projektet. 

Find mere om projekt Fremskudt funktion: http://www.fremskudtfunktion.dk/wm514887 

Når samarbejdsaftalen er på plads, vil vi kontakte BROEN-lokalforeninger inden for regionen, dvs 

Esbjerg, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle. Hvis Haderslev 

kommer i gang igen, vil den også blive omfattet. 

Ekstra udlodningsmidler fra Kulturministeriet 

Kulturministeriet har tildelt BROEN Danmark en andel på 500.000 kr. af de ekstra 

udlodningsmidler til idrætsformål på i alt 17,6 mio. kr. Det fremgår af en pressemeddelelse fra 

Kulturministeriet om, at Folketingets Finansudvalg har godkendt et idrætsaktstykke om 

fordelingen af ekstra udlodningsmidler i 2020. Det er ikke midler, som BROEN Danmark har søgt, 

og vi venter nu på en nærmere beskrivelse af, hvordan midlerne må anvendes. Men det er en flot 

anerkendelse af vores fælles indsats for at bygge bro for udsatte børn til en aktiv fritid. ☺ 

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. 

Kommende møder i bestyrelsen er den 24. august og den 5. oktober i 2020. Forslag til bestyrelsen 

skal sendes senest 7 dage før mødet til formanden. 

Bestyrelsen kan kontaktes via formand Peter Poulsen: formand@broen-danmark.dk eller gennem 

sekretariatet. 

 

Vi håber, at I internt vil formidle nyhedsbrevet til dem, der er aktive i lokalforeningen. 

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, Instagram, LinkedIn og Twitter 

http://www.fremskudtfunktion.dk/wm514887
mailto:formand@broen-danmark.dk
mailto:henrik@broen-danmark.dk
mailto:erik@broen-danmark.dk
http://www.broen-danmark.dk/

