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Bestyrelsens beretning 

  

Generalforsamling i BROEN Danmark den 19. marts 2021. 

 

2020 har været et meget anderledes år for BROEN Danmark. 

Som i resten af samfundet har aktiviteterne i BROEN Danmark, og dermed også i 

BROENs 32 lokalforeninger, været præget af nedlukninger og aflysninger. En ting er, 

at alle de frivillige i lokalforeningerne ikke har haft mulighed for at støtte børn og 

unge fra udsatte familier til en aktiv fritid, en anden ting – og lidt mere alvorligt er, 

at børnene og de unge ikke har haft muligheden for at være en del af et fritidsliv 

med gode oplevelser, venskaber og positive relationer til voksne rollemodeller i 

foreningslivet. Lige præcis de børn og unge, som modtager støtte, er i forvejen 

udfordret socialt og økonomisk og i store dele af 2020 har det ikke været muligt for 

målgruppen at være en del af det fællesskab som et medlemskab af en forening 

giver det enkelte barn. Aktiviteterne i foreningslivet er for mange udsatte børn og 

unge med til at give en anden dagsorden end den der er i hjemmet. BROEN er 

opmærksom på, at der skal en ekstra indsats til, for at få børnene fra de udsatte 

familier tilbage til foreningslivet, når foreningerne åbner for aktiviteterne. BROEN 

Danmark er i kontakt med de store idrætsforbund og samarbejder om at guide såvel 

børn, unge og voksne ind i foreningslivet igen, så snart det er muligt 

Lokalforeninger 

I efteråret 2020 blev lokalforening nummer 32 stiftet i Hillerød kommune og den 

nye forening er klar til at støtte børn og unge til en aktiv fritid, så snart aktiviteterne 

åbner op. I 2021 planlægges nye lokalforeninger i henholdsvis Frederikssund og 

Kolding. Frivillige i Frederikssund planlægger lige nu stiftende generalforsamling i 

april 2021. 

Støttede børn og unge i 2020 

4869 børn og unge blev støttet i de 32 lokalforeninger i 2020, hvilket er et fald på 

knap 7 % i forhold til 2019. Faldet i støttede børn og unge var egentligt forventet 

højere grundet periodevis nedlukning af aktiviteter. Desuden støttede 

lokalforeningerne 256 børn og unge i forbindelse med en aktiv ferie – eksempelvis 
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fodboldskoler og spejderlejre. Det er fantastisk, at få tilbagemeldinger fra børn, som 

har oplevet en ferie sammen med andre børn og på den måde fået nye gode venner. 

Det skal siges, at de børn og unge som modtager støtte til ferieaktiviteter, ikke ville 

kunne deltage i ferieaktiviteter grundet familiens dårlige økonomi. 

222 frivillige har været med til at gøre forskellen for såvel børnene, som for familien 

i det hele taget. Det er en stigning i forhold til 2019 på 12%  

Indsatsområde og samarbejde 

BROENs indsatsområde og kerneopgave er fritidsaktiviteter, og BROEN bliver ofte 

kontaktet i forbindelse med spørgsmål om erfaringer, visioner, arbejdsmetoder og 

organisation fra andre landsdækkende foreninger, som arbejder med samme 

målgruppe. BROENs erfaringer er efterhånden mange og alsidige, hvilket betyder, at 

flere organisationer melder sig på banen i forhold til et samarbejde. I 2020 er der 

etableret nye samarbejder med blandt andet LOKK – Landsorganisationen af 

Kvindekrisecentre i Danmark, hvor der er fokus på de børn, som i kortere eller 

længere tid, er anbragt på et krisecenter samt når børnene skal tilbage til 

hjemkommunen eller genhuses i en helt tredje kommune. Det er børn som er 

havnet i en helt ulykkelig situation, og som er meget sårbare. Der er også etableret 

et samarbejde med Psykiatrien i Syddanmark gennem samarbejdet Fremskudt 

Funktion. 

Foruden nævnte eksempler på samarbejde, så er der lokalt samarbejde på kryds og 

tværs af lokalforeninger, lokalforeninger og kommuner, lokalforeninger og 

virksomheder og lokalforeninger og aktivitetsudbydere – eksempelvis 

idrætsforeningerne. Målet med de mange former for ”brobygning” er, at komme 

360 grader rundt om det enkelte barn – eksempelvis med støtte til lektiehjælp, 

kontinuerlig skolegang, mentorordninger, fritidsjob og selvfølgelig fritidsaktiviteter. 

Økonomi og finansiering 

BROEN Danmarks økonomi hviler på følgende dele: Aftale om udmøntning af 

reserven til foranstaltninger på social, - sundheds, - og arbejdsmarkedsområdet i 

2021 – 2024. Puljen er en udløber af Satspuljen. Her har BROEN Danmark i 2020 

modtaget midler fra puljerne PUF, ULFRI og SÆRLIG SOC. Midlerne fra PUF og ULFRI 

er til drift af sekretariatet og midlerne fra SÆRLIG SOC er til at understøtte 

igangværende projekt i BROEN Herlev, BROEN Lolland, BROEN Tønder, BROEN 
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Næstved og BROEN Aalborg. Projektets omdrejningspunkt er forebyggelse af 

radikalisering gennem positive fællesskaber og en aktiv fritid. 

BROEN Danmark er i løbende dialog med de politiske ordførere på det sociale, 

idrætslige og finansielle område. Dialogen handler om grundfinansiering af BROEN 

Danmark, og andre civile organisationer, som er med til at gøre en forskel for 

udsatte i Danmark. En form for finansiering, som løber længere end et år af gangen, 

og som vil kunne give stabilitet i driften af BROEN Danmarks sekretariat, og som 

også ville kunne styrke organisationen i forhold til arbejdsopgaverne, som bliver 

flere, når der kommer nye lokalforeninger til. 

BROEN Danmark har haft et godt samarbejde med flere fonde i 2020. Samarbejdet 

med Tryg Fonden er med til at starte nye foreninger. Samarbejdet med Tryg Fonden 

fortsætter i 2021, hvor der er afsat midler til såvel drift af sekretariatet, samt til at 

understøtte nye lokalforeninger. Poul Erik Bechs Fond støttede BROEN Danmark og 

18 lokalforeninger med en samlet donation på 1.050 millioner kroner. Børge og Max 

Wonsylds Fond og Lemvigh Müllers Fond, gjorde det muligt at tilbyde 

Ferieaktiviteter samt midler til opstart af nye foreninger, samt at støtte alle de 

fantastiske initiativer som findes i lokalforeningerne. 

Foruden midlerne fra Socialministeriet og fondene har der været indtægter fra 

medlemmer af BROEN Danmark, cykelløbet BROEN Danmark Rundt samt andre 

donationer, som alle er med til at gøre en forskel for målgruppen. Tak til alle, som 

betænker BROENs arbejde. 

Det er værd at bemærke, at indtægterne fra cykelløbet BROEN Danmark Rundt 2020 

er en del af budgettet i 2020. Cykelløbet blev aflyst grundet corona, men samtlige 

sponsorere ønskede alligevel at fastholde donationen til BROEN, trods aflysning – 

det er helt fantastisk at mærke opbakningen fra sponsorerne. 

Pris og anerkendelse 

BROEN Danmark modtog i oktober måned Tine Bryld Prisen – ”Danmarks store 

Sociale pris”. Repræsentanter for bestyrelsen og sekretariatet var inviteret til 

overrækkelsen, og modtog prisen på vegne af de 200 frivillige i lokalforeningerne, 

som dagligt er med til at gøre en kæmpe forskel for de børn og unge, som har det 

rigtig svært grundet familiens dårlige økonomi og et utal af sociale problemstillinger. 

Det ville have været fantastisk, hvis Lille Vega havde været fyldt med frivillige fra 

BROENs 32 lokalforeninger, således at prisen kunne overbringes til alle BROENs 
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frivillige. Det var fantastisk at opleve denne anerkendelse af det frivillige arbejde i 

lokalforeningerne, samt BROEN Danmarks arbejde med at italesætte de 

udfordringer, som udsatte børn og unge lever med dagligt. I forbindelse med prisen 

følger der op til 500.000 kroner. 

Efter arrangementet på Lille Vega i København, oplevede BROEN Danmark stor 

opmærksomhed fra medierne – blandt andet med indslag på landsdækkende tv. 

Og sidst men ikke mindst 

Bestyrelsen vil gerne takke det store arbejde der hver dag udføres i 

lokalforeningerne, samt sekretariatets vedholdende arbejde med at støtte 

lokalforeningerne og arbejde med at forankre BROEN økonomisk og politisk. BROEN 

er i 2020 ikke bare et projekt, men en organisation, som er med til at forebygge 

social ulighed og give alle børn og unge en chance for at være en del af et positivt 

fællesskab i det fantastiske foreningsliv, som findes i Danmark 

BROEN Danmark håber på et 2021, hvor pandemien aftager, og der kommer gang i 

aktiviteterne igen – ikke mindst for børnene og de unges skyld.  

På vegne af bestyrelsen: 

 

Formand: Peter Poulsen__________________________________________ 

Horsens den 11. juni 2020 

 


