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Bestyrelsens beretning

Generalforsamling i BROEN Danmark den 25.marts 2022.

2022 blev som 2021 præget af Covid 19. I januar og februar var foreningslivet ramt
af nedlukninger. Efter en lidt kedelig start på året, så gik det hurtig den anden vej, da
foråret kom. Foreninger og klubber åbnede for aktiviteter igen og der blev åbnet for
tilmeldinger til sommerferieaktiviteter som eksempelvis fodboldskoler og
spejderlejre. I efteråret 2021 var budskabet fra langt de fleste lokalforeninger, at nu
var der igen rigtig mange ansøgninger, om støtte til en aktiv fritid.
I april 2021 blev lokalforening nummer 33 stiftet i Frederikssund kommune. Alle 33
lokalforeninger har det samme udgangspunkt ”At støtte børn og unge fra socialt –
og økonomisk udsatte familier til en aktiv fritid”. Og – alle 33 lokalforeninger er lidt
specielle. Der tages højde for den enkelte kommunes geografi og demografi. Nogle
lokalforeninger arbejder tæt sammen med den enkelte kommune, i dyb respekt for
hvad der er kommunalt arbejde, og hvad der er frivilligt arbejde. Andre
lokalforeninger inviterer til samarbejde med det mål at får kommune og
civilsamfund til at arbejde sammen om at give udsatte børn og unge muligheden for
at være en del af det lokale fritidsliv, skabe relationer og få lov til at leve et børne liv
med gode oplevelser og positive voksne rollemodeller. Det er ikke altid, at
samarbejdet med kommunen er problemfrit.
I 2021 modtog 4967 børn og unge støtte i de 33 lokalforeninger, hvilket er en lille
stigning på 2% i forhold til 2020. Desuden støttede lokalforeningerne 327 børn og
unge i forbindelse med en aktiv ferie – eksempelvis fodboldskoler og spejderlejre. 33
børn og unge modtog støtte fra BROEN Danmarks Musikpulje. Lokalforeningerne får
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.
211 frivillige har været med til at gøre forskellen for såvel børnene, som for familien i
det hele taget. Målgruppen af børn og unge fra familier, som er hårdt ramt økonomisk
og socialt, er desværre ikke faldet mærkbart.
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Antallet af socialt udsatte børn og unge er svært at fastsætte præcist. En rapport fra
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd anslår på baggrund
af registerdata, at ca. 15 % af børn og unge mellem 3 – 19 år i Danmark kan betegnes
som udsatte eller marginaliserede.
BROEN hjælper børn og unge under 18 år. Ifølge Danmarks Statistik var der 1.152.995
børn i alderen 0-17 år i 2021. Hvis vi antager, at andelen af udsatte eller
marginaliserede børn i denne aldersgruppe er den samme som for de 3 - 19 årige, svarer
det til, at der er ca. 173.000 udsatte eller marginaliserede børn og unge under 18 år i
Danmark.
Det er disse tal, som vi i BROEN har som udgangspunkt, når vi taler om børn og unge,
der kommer fra socialt udsatte familier. Og det siger os, at behovet for støtte er langt
større, end de fleste forestiller sig.
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 2021 er der
foruden Efterskoleforeningen, Julemærkehjemmene, Børns Vilkår, DGI, Dansk
Flygtningehjælp, Headspace, Psykiatrien i Region Syddanmark, Recovery Bulls også
lavet et samarbejde med LOKK – Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre, hvor
formålet er at støtte børn, som er på et krisecenter i kortere eller længere perioder.
En lidt anden form for samarbejde sker med Advokatpartnerselskabet Moalem
Weitemeyer, som tilbyder BROEN Danmark gratis rådgivning i forbindelse med
juridiske spørgsmål, hjælper til i forbindelse med afholdelse af Generalforsamlingen
i BROEN Danmark og støtter lokalt.
En lidt anden form for samarbejde er de netværk som BROEN Danmark er en del af.
BROEN Danmark indgår i følgende netværk – enten som medlem eller som deltager:
•
•
•
•
•

Børnesagen
Børn i fattigdom? Nej tak.
EAPN Danmark som del af European Anti-Povery Network
Isobro – i forhold til indsamling og vidensdeling
Fonden for Socialt Ansvar. Medlem i gruppen om familier, børn, unge,
uddannelse og trivsel
• JP Aurora Videns – og Visionsgruppen ”Civilssamfund”
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Foruden nævnte eksempler på samarbejde, så er der lokalt samarbejde på kryds og
tværs af foreninger, kommuner og private virksomheder i de enkelte
lokalforeninger.
BROEN Danmarks økonomi hviler på følgende dele: Statslige midler fra Satspuljen. I
2021 har BROEN Danmark modtaget midler fra puljerne ULFRI og SÆRLIG SOC.
Midlerne fra ULFRI er til at drifte Sekretariatet og midlerne fra SÆRLIG SOCIAL er til
at understøtte projekter og støtte til børnene i lokalforeningerne med støtte til
aktiviteter og tøj/udstyr i forbindelse med den enkelte aktivitet. I 2021 har BROEN
Danmark også modtaget midler fra Kulturministeriet til at understøtte
organisationens arbejde
BROEN Danmark har haft et godt samarbejde med flere fonde i 2021. Samarbejdet
med Tryg Fonden fortsætter i 2022. Poul Erik Bech støttede 20 lokalforeninger med
en samlet donation på 1 million. Børge og Max Wonsylds Fond, Lemvigh Müllers
Fond, MTHP Fonden 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, samt andre donationer, som alle er med til at gøre
en forskel for målgruppen.
BBROEN Danmark er godkendt af Indsamlingsnævnet og i den forbindelse indsamles
midler ved arrangementer – i 2021 blev der afholdt ”Giving Tuesday” i Sønderborg
og Køge, hvor det indsamlede beløb efterfølgende bliver brugt på at støtte udsatte
børn og unge til en aktiv fritid. Indsamlingen sker også via Mobile Pay, Facebook og
Clearhouse, som er en onlinebetalingsløsning knyttet til webshoppen. Midlerne
herfra understøtter aktiviteterne i lokalforeningerne.
BROEN Danmark er den 9. december blevet udvalgt blandt 31 initiativer til at være én af
”PFA Brug Livet Fondens årlige hjertesager”. I forbindelse med prisen modtager BROEN
Danmark 50.000 kroner, som skal være med til at støtte endnu flere børn og unge, som er
udenfor fællesskabet.

Tak til alle, som betænker BROENs arbejde.

Flere kommuner tilbyder et kommunalt Fritidspas – i 2022 tilføjes 13 kommuner
listen over kommuner, som støtter børn og unge. Støtten er forskellig fra kommune
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til kommune. I nogle kommuner er Fritidspasset begrænset til en kortere periode,
nogle steder er der ikke økonomiske støtte, men kun vejledning og i nogle
kommuner er støtten fastsat til et beløb, som kun dækker over en vis procentdel af
udgifterne til aktiviteten. Der er mange fine eksempler på godt samarbejde mellem
det kommunale Fritidspas og lokale afdelinger af BROEN, og ideen om et
samarbejde mellem det private, kommune, store organisationer og det øvrige
civilsamfund, giver god mening i forhold til at støtte flest udsatte børn og unge bedst
muligt.
BROEN Danmark har gennem mange år søgt en form for fast finansiering til drift, og
på finansloven for 2022 er BROEN Danmark indskrevet med en finansiering på 1.7
millioner om året i 2022,2023 og 2024. Dette skaber en vis arbejdsro de kommende
tre år, hvor Sekretariatet ikke er afhængig af ansøgninger til fonde og puljer med det
formål at skaffe midler til drift.
I 2021 har bestyrelsen i BROEN Danmark, udarbejdet retningslinjer for bestyrelsens
arbejde, sekretariatets arbejde samt retningslinjer i forbindelse med afholdelse af
bestyrelsesmøder og generalforsamling. Bestyrelsen har – foruden
bestyrelsesmøder – afholdt en arbejdsdag, hvor indsatsområder og arbejdsmetoder
er blevet drøftet. Eksempler på temaer, som har været på dagsordenen, er et tilbud
om et nyt foreningssystem, som lokalforeningerne kan bruge i forbindelse med at
systematisere arbejdet med at støtte børn og unge. Her er der tale om et tilbud til
den enkelte lokalforening. Et andet emne har været etablering af nye
lokalforeninger i de kommuner, som ikke tilbyder tilskud til fritidsaktiviteter, samt
samarbejdsmodeller med andre foreninger og organisationer, som har det samme
formål som BROEN – at støtte udsatte børn og unge til et godt børneliv.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne rose det store arbejde, som alle de frivillige i
lokalforeningerne yder – ingen frivillige ingen BRO.
På vegne af bestyrelsen:
Formand: Peter Poulsen
Horsens den 25. marts 2022

