
 

 

Hvad ønsker lokalforeningen af BROEN Danmark? 

Broen Danmark skal ifølge gældende vedtægter sørge for: 

- Oprette nye lokalforeninger 

Det sker ved at understøtte begyndende lokal interesse for at etablere en ny 

lokalforening. Sekretariatet tilbyder support på forskellig vis som opsætning af 

vedtægter, etablering af bankforbindelse, afholdelse af stiftende generalforsamling 

mv. 

 

- Giver lokalforeningerne økonomisk hjælp 

Det sker ved at understøtte nye opstartende lokalforeninger med et startbeløb på 

25.000 kr., medmindre den nye lokalforening finansieres på anden måde. BROEN 

Danmark understøtter ligeledes med særtilskud, hvis en lokalforening ikke har 

økonomi til det lokale arbejde. 

 

 

- Hjælp til fundraising og til lokale problemstillinger 

Det sker ved – på anmodning fra lokalforeningen – at hjælpe med at søge lokale 

midler, som f.eks. § 18 midler 

 

- Sætter nye initiativer i gang i samarbejde med lokalforeningerne 

Det sker ved at sekretariatet understøtter de lokale ideer og initiativer og anviser 

mulige løsninger 

 

 

- Samarbejde med kommuner, ministerier, styrelser, humanitære foreninger og 

fonde mv. 

Det sker ved at det er klarlagt, hvilke instanser som BROEN Danmark er opsøgende 

overfor på alle lokalforeningers vegne. Herefter varetager sekretariatet på BROEN 

Danmarks bestyrelses foranledning og beslutning det videre arbejde hermed.  

 

 



- Evaluere løbende i forhold til overordnede målsætning 

Det sker ved løbende at vurdere resultaterne af det arbejde som er sat i gang ud fra 

den overordnede målsætning. Nye tiltag kan ud fra dette kontinuerlige arbejde føre 

til et behov for at etablere et lokalt tiltag. 

 

- Lokalforeningen vil gerne fortælle sin egen historie og begivenheder 

Det sker ved, at lokalforeningerne formidler tiltag, som de selv har været en del af, 

og som kan have en opbyggende virkning for lokalforeningens videre arbejde 

 

- Lokalforeningen er herre i eget hus 

Det sker ved, at BROEN Danmark understøtter, at lokalforeningerne er helt 

suveræne og ikke kan dikteres noget, så længe lokalforeningernes arbejde ligger 

inden for hovedforeningens vedtægter. Lokalforeningerne er hver for sig 

ligeværdige parter i den fælles sag:  ”Arbejdet for udsatte børn og unge i Danmark”  

 

- Hjælpearbejdet er lokalt forankret  

Det sker ved, at lokalforeningerne varetager det direkte børnerelaterede arbejde 

med at bringe børn og unge ind i aktive fællesskaber. Lokalforeningerne er 

suveræne i deres udførelse af det lokale arbejde og kan ikke dikteres opgaver af 

hovedforeningen 

 

 

- Relevante statistikoplysninger skal til hovedforeningen 
Det sker ved, at BROEN Danmark hvert år forud for generalforsamlingen modtager 

lokalforeningens oplysninger om antal børn og unge, som lokalforeningen har hjulpet samt 

en opgørelse af, hvilke fritidsaktiviteter børnene deltager i. Opgørelsen anvendes af 

hovedforeningen til at promovere hele foreningen i relevante sammenhænge. Promovering 

herudover aftales af bestyrelsen forud for udmøntning. 

 

 

Således vedtaget af BROEN Danmarks bestyrelse på bestyrelsesmødet den 16. august 2021.  

 

 

På vegne af bestyrelsen og som referent på bestyrelsesmødet: 

Sekretariatsleder i BROEN Danmark: 

Erik Haumann 


