MØDREHJÆLPEN HELSINGØR LOKALFORENING
Referat fra skriftlig generalforsamling mandag den 12. februar 2021 kl. 12.00.
Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af bestyrelsens beretning
Godkendelse af revideret årsregnskab
Orientering om det kommende års handleplan og budget
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Formand Anette Prüsse Jensen – ikke på valg
• Danica Goueffon – ønsker at stoppe – Pia Brun stiller op
• Hvis Pia vælges som kasserer opstiller Hanne Plummer som butiksansvarlig
• Birgit Ipsen, butik – ikke på valg
• Valg af kommunikationsansvarlig, ledig - Christina Prüsse stiller op
• Charlotte Strube, aktiviteter – ikke på valg
• Aktivitetsansvarlig Teresa Lomholt- genopstiller ikke – Kirsten Kirsmeyer stiller op
8) Valg af suppleanter
• Susanne Jensen, butik – genopstiller ikke, Susanne Hedegaard stiller op
• Grete Jensen, aktiviteter, ikke på valg
9) Valg af to revisorer. Bestyrelsen indstiller til genvalg af revisorerne Morten Bjerregaard og Ditte Y.
Nyborg Madsen
10) Eventuelt.
Generalforsamlingen blev i 2021 afholdt ved hjælp af et elektronisk spørgeskema.
Der blev 14 dage, jf. vedtægterne, før ”afholdelsen” af generalforsamlingen udsendt indkaldelses-mail til alle
stemmeberettigede medlemmer, vedhæftet formandens beretning, årsregnskabet og budget- og handleplaner for
2021. Medlemmerne havde derefter indtil 10 dage før, jf. vedtægterne, afholdelsen til at stille forslag til behandling på
generalforsamlingen, jf. vedtægterne og til at meddele deres eventuelle kandidatur til bestyrelsen eller en
suppleantpost.
Der blev herefter udsendt et elektronisk spørgeskema via Microsoft FORMS fra lokalforeningens webmail til alle
stemmeberettigede, som de senest på generalforsamlingsdatoen, skulle besvare.
Nedenstående referat er en renskrift af besvarelserne fra spørgeskemaet. Dirigenten har kontrolleret at der er
overensstemmelse mellem besvarelserne og referatet, samt at generalforsamlingens oprindelige indkaldelse er
udsendt mindst 14 dage før deadline for besvarelserne, og bevidner dette med sin underskrift nederst.

Antal modtagne besvarelser: 20

Ad 1) Jakob Knudsen blev valgt som dirigent.
Ad 2) Birgit Ipsen blev valgt som referent.
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Ad 3) Bestyrelsens beretning 2020:
”I beretningen 2019 blev det sagt, at året havde været et fuldstændig fantastisk år.
Dette kan vi vel også sige om 2020, men ikke uden at tilføje, at det også har været det mest mærkelige år for
os alle.
Da vi sagde farvel til hinanden efter generalforsamlingen 2019 den 17/2 2020, vidste vi ikke, hvad der kort
tid efter ville ramme os, hverken for landet, foreningen eller for os alle personligt.
Vi lærte mange nye ord herunder Corona og Covid-19. Det var nu, vi skulle møde op negative og omgive os
med sprit.
Mine tanker går her til Birte From Petersen, som vi måtte sige farvel til her i januar. Æret være hendes minde.
Vi har i 2020 gennemført forskellige aktiviteter, selvom det har været svært på grund af de forskellige indgreb
gennem året.
Det har igen i år være hårdt arbejde at nå ud til vores målgruppe.
Vi har i 2020 fortsat det gode samarbejde med sundhedsplejen, jordemødrene, kommunens socialrådgivere,
boligkonsulenterne og flygtningekonsulenterne, som desværre nu er nedlagte. Desuden har vi fået et
samarbejde i gang med flere krisecentre, som er beliggende i kommunen.
I 2020 holdt vi fast i:
•
•
•

Den Rullende Kagemand
Besøg på Søfartsmuseet
Måltidet.

Desuden har vi afholdt:
•
•
•
•
•

Tur på bakken med 10 familier heraf 20 børn
Krabbetur ved Kronborg for de mindre børn
Cirkus med 2 klovne og dans i samarbejde med Børnenes hus for 50 personer
Teatertur til København for 30 personer, hvor vi så Alice i Eventyrland
Juletræsfest i samarbejde med Børnenes hus for 50 personer

På tegnebrættet havde de aktivitetsansvarlige planlagt:
•
•
•
•

Halloween
Børne Bingo
Danseevent,
Tons og Tummel inkl. besøg i svømmehal

Måske bliver disse arrangementer afholdt i 2021.
Det lykkedes også i år med stor succes, at få Ønsketræet i butikken sat op med 70 hjerter med ønsker fra
børn. Hjerterne blev nærmest revet ned fra træet og vi fik flere kontante donationer fra kunder, som kom
for sent til et hjerte.
Da børnenes gaver blev hentet, var der endvidere and, medister, kolonivarer, Lego, lysholdere og pizzakit til
alle familier. Alt doneret fra virksomheder, som støtter op om vores arbejde.
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Desuden er der knap 120 familier fra vort område, som har fået bevilget julehjælp fra Mødrehjælpen.
Vi har også i år arbejder med 3 forskellige slags aktiviteter på lokalt plan:
•
•
•

Oplevelsesture – de dyre – f.eks. Bakken, som kun er for sårbare familier.
Netværksskabende aktiviteter såsom Måltidet, Ture i naturen, Tons og Tummel, som er for alle, så
de sårbare familier kan skabe et netværk med andre familier.
Støtteaktiviteter f.eks. Ønsketræet og børnefødselsdage, hvor vi prøver at gå ”under dække”, så
børnene ikke opfatter, at hjælpen kommer fra Mødrehjælpen, men gives af egen nærmeste familie.

Alle disse aktiviteter har kun været og er kun mulige, fordi vi har haft nogle meget effektive engagerede
frivillige, og fordi vi har fået donationer fra private og fonde og gode rabatter fra byens erhvervsliv.
Vi er meget taknemmelige for alle disse donationer i 2020. Vi har allerede modtaget flere donationer til brug
i 2021, så vi kan fortsætte det gode arbejde.
Hvis vi vender blikket mod butikken, så har butikken med alle de flittige, aktive og engagerede butiksfrivillige
virkelig vist, at vores børnebutik har plads og berettigelse i Helsingørs butiksliv.
Vi er blevet kendt både af kunder og af familier, der donerer tøj, legetøj, bøger og udstyr til os.
Vi har fået tilknyttet frivillige, som strikker og syr til butikken.
Vi sorterer alt, hvad vi får ind, da vi kun sælger tøj, udstyr og ting, der er i orden.
Alt bliver vasket, efterprøvet og tøjet bliver strøget.
Ting, som vi ikke kan sælge i butikken, bliver afhentet af Dansk Balkan Mission, som sender tingene videre
til andre trængende.
Arbejdsopgaverne i butikken er mangeartede, da varerne skal prissættes, vinduerne skal pyntes, butikken
rengøres, regninger skal betales osv.
Vi dannede i 2020 et Butiksråd. Rådet består af 5 medlemmer. Den butiksansvarlige, som også er medlem af
bestyrelsen, er født medlem af rådet. De øvrige 4 er valgt for et år ad gangen. Rådets opgave er i hovedtræk
at sørge for, at butikken drives på forsvarlig vis, og at de butiksfrivillige trives.
Det går rigtig godt i butikken, selvom der skal mange ekspeditioner til for at give overskud, da vore priser er
lave.
Selve grundlaget for butikken er blevet meget aktuelt, da man er blevet meget bevidst om at genbruge både af økonomiske, men ikke mindst af miljømæssige årsager.
Butikken uddelte også i 2020 startpakker til familier, der er henvist af sundhedsplejen eller jordemoderen.
Selvom vi synes, vi havde et ambitiøst budget, har vi haft en omsætning, der var betydeligt over budgettet.
Det kan vi godt være stolte af.
År 2020 har været et meget specielt år med flere nedlukninger pga. Corona og håndværkere.
Butikken gør sig nu endnu bedre med ny afhøvlede og lakerede gulve samt nye lamper og vinduer.
Vi har i store dele af 2020 haft reduceret åbningstid, da flere frivillige passer på sig selv og deres familier.
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Vi har heldigvis nogle dejlige kunder, som kommer igen og igen. Efter forårets nedlukning var vi ved at drukne
i donationer til butikken, da mange havde brugt tiden til at rydde op i deres hjem.
En grund til, at vi er blevet kendt og set i lokalområdet ud over mund-til -mund metoden, er vores stadig
øgede brug af de digitale medier.
Vi bruger Facebook og Instagram, når vi har haft en aktivitet eller nyt i butikken
Så hver måned er der flere tusinde, der støder på os i den digitale verden.
En ny verden, som kan være lidt svær at forstå i vores alder.
Når jeg nu ser tilbage, synes jeg godt, vi kan være stolte over, hvor langt vi er nået med vores forening i 2020.
Jeg er sikker på, at den positive udvikling også fortsætter i 2021 på grund af den gode opbakning.
Vi gør en stor indsat for at få flere frivillige, da det kræver mange hænder for at holde hjulene i gang.
Her i efteråret havde vi planlagt at få en stand ved Snekkersten Idrætsforenings loppemarked og den vej
hverve nye frivillige. Dette tiltag blev desværre også aflyst, men vi kommer stærk tilbage i 2021.
Vi vil også i 2021 arbejde på at få flere af vore frivillige til at være medlemmer af foreningen.
Ingen forening uden frivillige. Jeg føler stadig, at vi har byens bedste frivillige. Jeg har aldrig oplevet sådan et
engagement og flid før.
Vi har et meget stort behov for at mødes fysisk uden bekymringer. Jeg håber, at det bliver bedre i 2021.
Vi var ikke i stand til at afholde vores 2 frivilligdage i år, da mange var bekymrede over smittefaren.
Heldigvis kunne vi i oktober mødes til en dejlig biograftur med bobler og popcorn, hvor vi havde hele salen
for os selv og kunne sidde med afstand.
Donationen rakte også til en lille julegave til alle frivillige.
Tak for jeres store indsats.
Tak til butiksrådet og de underliggende grupper, som har været nedsat gennem året.
Desuden skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for jeres store arbejde under vanskelige forhold herunder
uerfaren formand, manglende bestyrelsesmedlemmer, online-møder m.v.”
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
./.

Ad 4) Årsregnskabet (vedlagt), blev godkendt.

./.

Ad 5) Handleplaner og budget (vedlagt) blev godkendt.
Ad 6) Der er ikke modtaget nogle forslag.
Ad 7) Valgt til bestyrelsen blev:
•
•
•

Kasserer - Pia Brun for 2 år
Butiksansvarlig - Hanne Plummer for 2 år
Aktivitetsansvarlig – Kirsten Kirsmeyer for 2 år
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