Bestyrelsens årsberetning 2018
2018 var et lidt turbulent år i forbindelse med opstarten af Thisted lokalforening, men lad os nu
springe let hen over det, og blot konstatere, at lokalforeningen fik en bestyrelse ved en
ekstraordinær generalforsamling d. 3. oktober 2018. Samme aften holdt vi konstituerende møde
og bestyrelsesmøde.
Anne Marie blev valgt som kasserer, Conny og Lilly blev valgt som butiksansvarlige, Helle og
Nina blev valgt til aktivitetsudvalget, Vigga og Maria blev valgt som suppleanter, mens
undertegnede blev valgt som formand.
Så tog vi fat på at få underskrevet lejekontrakt med vores udlejer Frank Klim med virkning fra d.
1. oktober 2018. Mødrehjælpen var så venlige at stille depositum på 27.000 kr., og Frank
godkendte, at huslejen først blev betalt, da vi havde modtaget penge som lån fra Mødrehjælpen
(150.000 kr.).
På samme møde d. 3.10. godkendte vi, at vores bankforbindelse skulle være Jyske Bank, som
Anne Marie og Torben efterfølgende havde et godt møde med.
I opstartsfasen fik vi stor hjælp af de butiksfrivillige konsulenter Hanne og Lone, som gav gode
råd om butiksindretning og stod for bestilling af inventar og tegning over butiksindretningen
(Hanne), mens Lone hjalp os med indføringen i Office pakken med Outlook og One drive samt
introduktionen til Frivillignet. Det var en kæmpe hjælp for os.
Umiddelbart efter efterårsferien gik arbejdet med at indrette butikken i gang med god hjælp af
vores frivillige handy-mænd (Finn, Niels, Kjeld og Frits) samt vores frivillige piger – ikke mindst
Lisbeth som svang malerpenslen til de mange fine rariteter, som var blevet indkøbt på
loppemarkeder, i genbrugsbutikker mv.
Ved en mega-stor indsats lykkedes det os at få butikken gjort klar til indvielsen d. 9. november
2018. Vi havde fået tøj fra Mødrehjælpens butikker i Brønderslev, Aalborg, Aarhus og
Sønderborg, så der var masser af tøj på stativerne. Åbningstale og snoreklipning blev holdt af
socialudvalgsformand Ida Pedersen, ligesom der var tale af direktør i Mødrehjælpen Ninna
Thomsen. Vores mange frivillige var mødt op, så op mod 100 mennesker deltog i indvielsen i
løbet af eftermiddagen, hvor der blev serveret kaffe, saftevand og kagemand til de mange
fremmødte.
Herefter gik det slag i slag med at holde butikken åben mandag til lørdag indtil d. 21. december,
hvor vi gik på en velfortjent juleferie.
Inden da holdt vi et møde med vores frivillige d. 10. december for at samle op på indtrykkene fra
de første uger og for at få gode ideer til den videre færd.
Efter at have holdt butikken åben i 6 uger kunne vi konstatere en omsætning på kr. 24.000.
Vi havde brugt kr. 119.000 til inventar og opstart samt daglig drift af butikken, og vi havde fået
sponsorater på i alt kr. 77.000, så nettoresultatet var et underskud på kr. 18.000 for 2018.
Det betragter vi selv som et rigtig flot resultat, som giver god grobund for at starte en række nye
aktiviteter op i 2019.
Stor tak til bestyrelsen for et flot samarbejde og for mange bestyrelsesmøder i vores opstartsår,
og stor tak til vores mange frivillige (34), som er med til at gøre hver dag til en super hyggelig dag
i butikken.

