Bestyrelsens beretning for 2017

Vi har igen lagt et år bag os, og det blev også et godt år.
Vi er fortsat den stabile skare på 50 frivillige i butikken og 10 ”kagekoner”, der sidste år sørgede for,
at 149 børn fik en festlig fødselsdag. Det er rigtig mange og set i bakspejlet var det godt, vi fik
ændret aldersgrænserne og reduceret i antallet af fødselsdage til de enkelte familier.
Som noget nyt startede vi i januar måned 2017 med at udlevere gavekort til alle fødende kvinder
på Viborg Regionshospital. Hensigten var at gøre ”os” mere synlig, reklamere for vores butik. Det
mener, vi også er lykkedes, selv om vi ikke har et nøjagtigt tal på, hvor mange gavekort, vi har fået
retur, men vi har fået nogle kunder ind i butikken, som vi ellers ikke ville have set, lige som vi har
haft kunder, der har afleveret gavekortet og derefter handlet for egen regning. Bestyrelsen har
besluttet, at ordningen fortsætter i 2018.
Vi har udleveret 73 babypakker, det er færre sammenlignet med 2016. Babypakkerne er i år blevet
suppleret med vådservietter, shampoo/olie, ting, som Rema 1000 donerer.
Vi har i løbet af året bl.a. haft møde med
-

Foreningen Far, som vi meget gerne vil have et tættere samarbejde med, hvilket jo også er
i tråd med målsætningen i Fonden Mødrehjælpen. Det er en ny forening, så det er lidt op
ad bakke, men vi holder fast og kontakter dem igen.

-

en repræsentant fra Sprogcentret, vi synes nemlig, vi er lidt udfordret med de mange
familier, der ikke taler dansk og ikke udfylder ansøgningsskemaerne rigtige.
Hun var meget forstående og ville gerne hjælpe os i den udstrækning, hun havde
ressourcer til det, men det er også svært for Sprogcentret at kommunikere med mennesker,
der hverken taler dansk eller engelsk.

-

Boligselskabet Sct. Jørgen. Vi vil gerne have et samarbejde med dem, bl.a. for hurtigere og
nemmere at komme i kontakt med vores målgruppe, hvor mange af dem jo netop bor til leje
i boligselskaberne – det kunne f.eks. være et opslag i opgangene eller information i deres
beboerblad.

-

Viborg Kommune, integrationsmedarbejdere. Vi drøftede bl.a. den kommende julehjælp og
hvilke oplysninger, vi havde brug for. Det er virkelig kompliceret, men begge var meget
positive og ville hjælpe så meget de kunne.

-

lige som vi har deltaget i de møder Fonden Mødrehjælpen inviterer til, bl.a.
repræsentantskabsmøde og det regionale møde. Det er det bedste, at modtage
informationer direkte, lige som møderne giver mulighed for erfaringsudveksling.

Vi har et godt samarbejde med frivilligafdelingen og de står altid til rådighed for os
Igen i år har der været interesse for, at vi kommer og fortæller om Mødrehjælpen og vores arbejde
i en lokalforening. Det gør vi gerne, det er god reklame for os.
I maj måned deltog mange af os i lokalforeningens udflugt til København.
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Ud fra de tilbagemeldinger, bestyrelsen har modtaget, tillader jeg mig at sige, at det var en rigtig
god tur. Der var god snak og hygge i bussen. Det var spændende at se Mødrehjælpens nye
domicil, lige som det var spændende at se Operaen – et fantastisk byggeri.
Alt har sin begrænsning – det har bestyrelsen også og derfor holder vi fast i de aktiviteter, vi mener,
vi er gode til og som vi kan stå inde for.
Vi har i årets løb været på
-

besøg på Viborg Brandstation, en fornøjelig eftermiddag, hvor den venlige brandmand
fortalte om og demonstrerede alle knapper m.v. i bilerne. Herefter var der forplejning til alle.

-

tur til Djurs Sommerland, hvor vi denne gang havde et samarbejde med Boligselskabet Sct.
Jørgen. 150 personer deltagere og 3 frivillige og alle havde en god og hyggelig dag.

-

sommerlejr på Kalø Vig. 28 personer deltog, heraf 1 far, 6 mødre og resten børn. Vel
hjemme igen kunne de frivillige fortælle, at det havde igen været en rigtig god ferie.

-

tur til Mønsted Kalkgruber i efterårsferien. Her fik vi en guidet tur gennem gruberne og de
som havde lyst, kunne udhule et græskar.

-

besøg i Viborgs gamle teater til en sjov og hyggelig juleteaterforestilling, hvor nisser
inddrog børnene i forestillingen. Derefter var der kaffe/te/juice til alle.

Desværre har vi oplevet, at der til de 2 sidstnævnte aktiviteter har været et frafald/udeblivelser på
selve dagen. Det er meget ærgerligt og synd for de børn, der snydes for en god oplevelse.
Vi blev inviteret til at deltage i Viborg City Lege den 17. september, vi takkede ja og 2 af vores
frivillige påtog sig at bemande vores telt, hvor der var mulighed for at donere/aflevere sportstøj, lige
som der var mulighed for kaffe/kage. Det blev ikke det tilløbsstykke, vi havde håbet på, men vi blev
en erfaring rigere.
Den årlige julehjælp er netop uddelt, 124 familier og 288 børn fik hjælp fra os. Vi er ret stolte af, at
vi år efter år er i stand til at honorere så mange ansøgninger. Men uden donationer vil det heller
ikke være muligt og igen kan vi takke de mange givere, der har støttet os. Igen i år har vi kunnet
supplere juleposerne med LEGO til børnene og parfume til teenagepigerne og mødrene – og de 3
fædre fik også en gave. 60 familier fik også et juletræ med hjem.
Den største og vigtigste aktivitet er selvfølgelig butikken. I efteråret havde vi besøg af Hanne
Hauge, som er frivilligkonsulent på butiksområdet. Hun kom med både ris og ros til os og jeg tror,
det er gavnligt, at der ind imellem kommer en udefra og ser på os og vores arbejdsfunktioner –
måske finde ud af, at det også er muligt at gøre tingene på en anden måde. Det blev meget
præciseret, at det kun er det bedste, pæneste og funktionelle, vi skal sælge i butikken.
Jeg synes, vi har fået styr på rigtig mange ting, bl.a. lageret, hvor vi har fået minimeret
lagerbeholdningen. Kasserne er blevet mærket med størrelser og indhold, så det er nemt at finde
det, man søger. Det, at kasserne er opdelt i størrelser, har været efterlyst gennem længere tid.
Vi har afholdt de planlagte personalemøder, hvor mange af de frivillige har deltaget og været med
til at påvirke drøftelser og beslutninger. Det er motiverende for bestyrelsen, at de frivillige
engagerer sig i arbejdet.
Vi forsøger at lægge os så tæt op af de almindelige butikker og følger deres sæsonskifte – jeg ved,
nogen af de frivillige synes, det er for tidligt, vi har sæsonskifte, men det er nødvendigt, set i
forhold til øvrige butikker.
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Det kræver arbejdskraft, når butikken skal tømmes for tøj og nye sæsonvarer skal ind i butikken,
så derfor starter forberedelserne også i god tid.
Jeg startede med at sige, at 2017 også havde været et godt år, det har det også, men ingen steder
voksen træerne ind i himlen og det er heller ikke tilfældet med vores butik. Vi må ikke læne os
tilbage og regne med, at tingene fortsætter i opadgående retning. Det gør de ikke. Kurven er
knækket og vi har for første gang haft et fald i salget i butikken – og hvad årsagen er, ja, det kan vi
kun gætte på, en af grundene kunne være, at vi er i stor konkurrence med de mange
genbrugsbutikker, der er i Viborg kommune, der er stor aktivitet på nettet og det sidste kunne være,
at Fonden Mødrehjælpen har etableret nye lokalforeninger med butikker i områder, hvor vi tidligere
har haft mange kunder fra.
Det betyder, at vi skal være ekstra opmærksomme på vores priser, vores ting må ikke sælges for
dyrt, men må selvfølgelig heller ikke sælges for billigt.
Uden frivillige – ingen butik – ingen aktiviteter, men heldigvis har vi 60 engagerede frivillige
tilknyttet butikken og vi har i fællesskab lagt 11.300 arbejdstimer i foreningen i 2017.
Det er super flot og en stor tak til alle jer, der er frivillig i Mødrehjælpens lokalforening i Viborg.
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen, jeres engagement, vores møder, som altid foregår i en
hyggelig atmosfære.

Karin Sjørring

