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Referat 
 

1. Valg af dirigent 

Lone blev valgt 

 

2. Valg af referent 

Majbritt 

 

3. Formandens beretning 

Hvis jeg skal begynde, som jeg plejer i denne beretning, så fortsætter vi med at tjene stadig flere 

penge i vores lille butik og har i år ud over de 500.000 kr. vi har betalt til Mødrehjælpen kunnet 

hjælpe med 200.000kr. til deres julehjælp. 

 

En af grundene til det store salg er selvfølgelig, at vi får så uendelig meget tøj forærende, men 

det har også betydet meget for salget, at vi har fået dankortbetaling. Vi har fået kontakt til 

DanMission, 

som afhenter vores overskudstøj og betaler 10 kr. sækken, hvilket er en forskel fra den aftale, vi 

havde med Rumæniens fareren. Desuden har vi fået kontakt med et par søstre, der køber vores 

lidt plettede eller ”lillehullede” tøj for 5 kr. sækken. De reparerer det og sælger det på nettet, og 

vi synes det er sådan et godt projekt! 

 

I januar afholdt vi traditionen tro ”Nytårskur” for vore frivillige. Det er noget vi alle glæder os 

til- at kunne takke de frivillige for alle de timer, de lægger i butik og andre projekter. 

  

Den rullende kagemand er rullet ud i til 43 fødselsdage, vores idrætstilskud hjalp 32 familier, 

men handymændene har vi desværre måtte sætte på pause, da de har svært ved at finde en 

ankermand pt. 

 

Årets sommerudflugt gik d. 2 juli til Teknisk Museum i Helsingør, frokost på en dejlig restaurant 

ved vandet og et smut til Kronborg, som alle desværre ikke nåede, da frokosten trak for længe 

ud. Vi havde ikke så mange deltagere i år, måske fordi Teknisk Museum lød kedeligt, men de, 

der var med, havde en herlig dag og blev meget klogere, sagde de!! 

 

I år søgte vi FrederiksbergFonden og fik penge til en ny disk og et par nye reoler i butikken. 

Foreningen havde jo 10 års jubilæum, og vi ville gerne friske butikken lidt op til jubilæet, som vi 

afholdt d. 16 august med en lille reception i butikken og efterfølgende bustur til Helsingør til en 

bedre middag for alle de frivillige, der havde mulighed for at komme (det var jo stadig lidt 

ferietid!) 



Vi havde skaffet Arne Ungermanns plakat for Mødrehjælpen som postkort og fået det 

indrammet, så alle de frivillige kunne få et billede. Det vakte jubel! 

 

D. 27 august var vi igen med Win Åndahl og hans ”besætning” i veteranbiler til Erimitagen. Vi 

arrangerede det sammen med Nørrebro lokalforening, og det blev en kæmpe succes. Familierne 

bliver hentet hjemme i en flot bil og kørt til Eremitageslottet – det er en onsdag, så kan man køre 

hele vejen - der får de en sandwich og en vand, og derefter bliver de kørt hjem i en anden flot 

veteranbil! Vi har lovet, at dette bliver en tradition, for børn og mødre og ikke mindst de herlige 

chaufører nyder turen og samværet. 

 

I september blev vi kontaktet af julemand Toke Juhl Nissen (det hedder han virkelig!) 

Han og en kollega ville invitere vore mødre og børn til juletræsfest i Frederiksberg rådhushal. 

Det blev en utrolig oplevelse for vore familier. De to, som er medlem af julemands lauget, har et 

helt maskineri bag sig og er fantastiske til at skaffe donationer. Der manglede intet, pølser (også 

til muslimerne) æbleskiver, popkorn, sodavand, honninghjerter, is og kaffe til de voksne. 

Eventyrteateret optrådte, og julemanden kom og dansede om træet med alle ungerne. Inden de 

gik hjem fik de en personlig alderssvarende gave! Og jeg har sikkert glemt noget!! 

 

Vi har igen i år været utroligt heldige og fået så megen hjælp med julehjælpen, idet Rotary og 

Frederiksbergcenteret igen i år har stillet ønsketræ op i centeret, således at vore 138 børn alle 

kunne få en julegave, de havde ønsket sig. Det er en fantastisk gestus almindelige 

”indkøbsramte” familier giver sig tid og råd til, og det bliver modtaget med stor, stor glæde. 

Vi hjalp 76 familier i år med gavekort til Superbest og et juletræ, hvis de ville have det.  

Vi fik 15 skønne juletræer fra en velgørenhedsorganisation, som plejer at sælge træer på 

Frederiksberg rådhusplads, men i år var blevet forbigået!, så udleveringen skete fra Formandens 

have, men det var også hyggeligt! Resten betalte vi selv. 

I posen var også en gave til mødrene – lidt lækker creme. Det er jo altid dem, der må undvære! 

Efter udlevering af julekurve og gaver gik vi på juleferie, og er nu klar igen til det nye år 

 

4. Godkendelse af revideret årsregnskab 

Vi er nået en omsætning på 1.090,247 kr. for 2014, og vi har overført 650.000 kr. til hovedsædet 

Mødrehjælpen. Vi har overført 90.000 kr. mere end påkrævet. Regnskabet er vedtaget. 

 

5. Forslag til kommende aktiviteter og godkendelse af budgetter 

Handleplanen blev gennemgået og vedtaget. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag 

 

7. Valg af bestyrelse 

På valg er Inge-Lise Sckotz, Majbritt Accetta, Gitte Tøjberg. Alle er genvalgt. 

 

8. Valg af revisor 

Revisor er genvalgt 

 

9. Evt. 

intet under punktet 


