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Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære BROEN-folk! 

Rigtig god påske til jer alle! 

Efter veloverstået konference og generalforsamling, hvor der blev valgt nye medlemmer ind i 
BROEN Danmarks bestyrelse, er vi i gang med et travlt forår, hvor der sker rigtig mange ting. Som I 
sikkert alle har bemærket, så er ukrainske flygtninge kommet til Danmark og begyndt at blive 
synlige i de enkelte kommuner. Nogle af lokalforeningerne er begyndt at støtte ukrainske børn til 
fritidsaktiviteter, og vi kan kun opfordre jer til at støtte børnene til en aktiv fritid. Vores indtryk er, 
at lokalforeningerne ikke har fået ret mange henvendelser endnu, men at det sagtens kan ske at 
komme meget snart. 

BROEN Danmark er i dialog med Tryg Fonden om eventuel økonomisk støtte til ukrainske børn og 
unge og påtænker at lave en særlig pulje, som lokalforeningerne kan søge – i stil med BROEN 
Danmarks Feriepulje og Musikpulje, som I allerede kender. Vi vil gerne høre fra jer, hvis behovet 
for at hjælpe viser sig at blive stort. 

Dansk Flygtningehjælp og DGI er også på banen med støtte til de ukrainske flygtninge i forhold til 
fritidsaktiviteter. Find flere oplysninger på deres hjemmesider. 

 

Årskonference og generalforsamling i BROEN 2022 

BROEN Danmark inviterede til årskonference samt generalforsamling den 25. og 26. marts i Vejle. 
Der deltog ca. 60 denne gang. 19 lokalforeninger var repræsenteret og delte erfaringer og ideer 
med hinanden. Som altid var der mange forskellige emner, som blev drøftet og taget til 
efterretning. Vi fra sekretariatet er meget glade for at høre nyt og gode historier fra 
lokalforeningerne. Desuden var der oplæg fra BROEN Rudersdal, fra Amalie Houmann om 
”terapeutisk rekreation” og succes i børns fritidsliv, fra Børns Vilkår og Center for Digital 
Pædagogik. Oplæg fra årskonferencen ligger nu på BROEN Danmarks hjemmeside under ’Broerne 
internt’ -> Årskonference 2022. 

I forbindelse med generalforsamlingen så var der valg til bestyrelsen. Judith Winther, Bente Kruse 
og Morten Jensen ønskede ikke genvalg. Tak til dem alle for deres indsats. Charlotte Drue Aagaard 
ønskede heller ikke genvalg som suppleant.  Efter afstemning til såvel bestyrelse som til de to 
poster som suppleanter blev sammensætningen således: 
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Formand: Peter Poulsen (BROEN Køge) 

Kasserer: Erik Højholdt (BROEN Randers) 

Bestyrelsesmedlemmer: Hanne Risager (BROEN Tønder), Lars Stilling Netteberg (BROEN Rudersdal, 
Gitte Holgaard (BROEN Horsens), Heine Fricke (BROEN Vejen) og Maria Krog (BROEN 
Guldborgsund) 

Suppleanter: Søren T. Hansen (BROEN Halsnæs) og Sarah High (medlem af BROEN Danmark) 

Efterfølgende har Erik Højholdt og Sarah High trukket sig, hvilket betyder, at Søren T. Hansen 
indtræder i bestyrelsen. 

Judith Winther har lovet at fortsætte som kasserer, indtil bestyrelsen har fundet en ny kasserer. 
Judith er ikke en del af bestyrelsen, men inviteres med til bestyrelsesmøderne under punktet 
’Økonomi’. 

Statusrapport 2021 

Statusrapporten fra 2021 er klar og blev udleveret til deltagerne på årskonferencen. Den digitale 
udgave findes på BROEN Danmarks hjemmeside under fanen BROEN Danmark ”Videncenter 
BROEN”: https://broen-danmark.dk/evaluering/ eller her: https://broen-danmark.dk/wp-
content/uploads/2022/03/Statusrapport2021_113457-A4.pdf 

Kort fortalt: 

Støtte til børn: I 2021 støttede BROENs lokalforeninger i alt 4.967 børn og unge mod 4.869 ved 
seneste opgørelse for 2020. Det er en stigning på ca. 2 %. Det dækker over stigning i nogle 
lokalforeninger og fald hos andre. Hvis vi regner BROENs særlige puljer til ferieaktiviteter og 
musik+kultur med, kommer vi op på støtte til i alt ca. 5.400 børn og unge. Heraf vil der dog være 
nogle gengangere til de faste fritidsaktiviteter. 

Frivillige: I 2021 var der tilknyttet i alt 211 frivillige i BROENs lokalforeninger mod 222 ved seneste 
opgørelse for 2020. Det er et fald på knap 5 %.  

Vi vil opfordre til at henvise til statusrapporten og til at bruge tallene, når I fortæller om jeres 
arbejde til samarbejdspartnere og andre interesserede. 

 

Særlige aktiviteter i sommerferien 

Igen i år støtter BROEN Danmark ferieaktiviteter – eksempelvis fodboldskoler, spejderlejre, 
stævner, turneringer mm., samt støtte til musik og kultur. Ansøgningsskemaer findes på 
hjemmesiden under Broerne internt: https://broen-danmark.dk/broerne-internt/ 
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Giving Tuesday i Køge og Sønderborg i 2021 

BROEN Køge og Familiestøtten arrangerede  endnu engang Giving Tuesday i Køge. Et arrangement 
hvor der indsamles midler lokalt til fordel for socialt og økonomisk udsatte børn og unge, og igen 
var der stor interesse for at støtte arrangementet. Denne gang havde BROEN Sønderborg taget 
ideen op, og i samarbejde med  ”Skansen” - Idrætscenter i Sønderborg og håndboldklubben 
Sønderjyskes hjemmebane, samlede blandt andet forstanderen fra IHS, Michael Willemar, Thomas 
Mogensen og Kristian Pedersen, begge fra Håndboldklubben Sønderjyske, godt og vel 100.000 
kroner ind. Se mere: https://broen-danmark.dk/sonderborg/2021/11/30/giving-tuesday/  

BROEN Køge og BROEN Sønderborg planlægger at gentage arrangementet i 2022. 

 

Nordeafonden inviterer til at søge om lokale projekter 

BROEN Danmark er blevet inviteret til et møde med Nordeafonden, hvor der blev fortalt om 
muligheder for at søge støtte til lokale projekter hos fonden. Der kan fx søges til ”Børn og unge 
godt på vej”, ”Ud i det fri” og ”Liv i det lokale” samt ”Lyst til at deltage”. Det vil altså sige, at 
BROENs lokalforeninger kan søge direkte hos fonden, evt i samarbejde med andre lokale aktører. 
Kontakt Erik for at høre nærmere. 

Find mere hos Nordeafonden: https://nordeafonden.dk 

 

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 4. maj 2022. 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. 

Bestyrelsen ser således ud: 

Formand: Peter Poulsen (BROEN Køge) 

Bestyrelsesmedlemmer: Heine Fricke (BROEN Vejen).  Søren Torrense Hansen (BROEN Halsnæs). 
Maria Krog (BROEN Guldborgsund). Gitte Holgaard (BROEN Horsens). Lars Stilling Netteberg 
(BROEN Rudersdal). Hanne Risager (BROEN Tønder).  
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Suppleanter: Begge suppleanter er indtrådt i bestyrelsen grundet frafald af 
bestyrelsesmedlemmer. 

 

Vi håber, at I internt hos jer vil formidle nyhedsbrevet til hinanden 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 


