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R2-koncernen støtter Broen i Vejle og Horsens til pokalkampbraget 
 
I forbindelse med pokalkampbraget mellem Vejle Boldklub og AC Horsens den 15. marts 
2014 har R2-koncernen i Hedensted, herunder R2 Group og R2 Agro, valgt at donere kr. 
25.000 til de lokale foreninger, Broen Vejle og Broen Horsens, som har til formål at støtte 
udsatte børn med idræt- eller andre fritidsaktiviteter.  
 
Donationen sker via koncernens egen fond, R2 Active Kids Foundation, og når Vejle 
Boldklub går på banen til denne kamp, vil det derfor være i trøjer med netop R2 Active 
Kids Foundations logo. Fondens formål ligger meget tæt på Broens formål, nemlig at 
fremme sundhed, fysisk aktivitet og læring for børn og unge. Indtil nu har R2 Active Kids 
Foundation koncentreret sig om medarbejdernes børn, men i denne forbindelse har 
koncernen valgt at udvide dens rækkevidde.  
 
”Vi har igennem mange år været sponsor hos Vejle Boldklub, men vi ligger jo geografisk 
placeret midt imellem Vejle og Horsens. Derfor vil vi gerne fejre denne lokale kvartfinale 
på bedste vis ved at støtte Broen Danmarks lokalafdelinger i netop Vejle og Horsens”,  
udtaler CSR-ansvarlig for R2 Group, Heidi Bang Rasmussen, i den forbindelse, ”Broen 
Danmarks store arbejde lokalt sikrer, at også udsatte børn og unge har mulighed for at 
spille fx fodbold eller gå til anden sport, og det vil vi via vores R2 Active Kids Foundation 
meget gerne støtte op om”. Heidi Bang Rasmussen fortæller endvidere, at R2-koncernen 
har valgt at fejre kampen internt i firmaet også, hvor medarbejdere med børn er inviteret 
med til pokalkampen.  
 
R2-koncernen har arbejdet med social ansvarlighed (CSR) igennem en årrække, men  
inden for kort tid færdiggør R2 Group den første officielle CSR-politik for virksomheden, 
som vil sikre strategisk fokus på dette område fremover. 
 
”Donationen fra R2 Active Kids kan hjælpe og støtte endnu flere børn og unge, som lever i 
familiekonstruktioner, som gør, at der ikke er råd til en aktiv fritid sammen med vennerne 
i et af de mange foreningstilbud, som findes i de respektive kommuner”, fortæller Erik 
Haumann, som er foreningskonsulent i Broen Danmark. ”Broen Horsens og Broen Vejle 
støtter i dag ca. 600 børn og unge – støtten går eksempelvis til betaling af kontingent, 
udstyr og rekvisitter i forbindelse med aktiviteten, og i enkelte tilfælde til transport” 
fortsætter Erik Haumann. 
 
Ved spørgsmål venligst kontakt 
 
Heidi Bang Rasmussen, HR & Communication Manager 
Mobile: 20 10 24 21 
Mail: hbr@r2group.eu 
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