Årsberetning kasserer 2020
Mødrehjælpens lokalforening Maribo

Uddrag fra regnskabet
Overskrift

2020

2019

Budget
2020

Medlemskontingent

1.680

345

0

Salg butik

206.365

205.557

210.000

Donation/støtte

36.099

76.150

11.000

Samlet omsætning

252.518

282.052

221.000

Drift butik

204.361

279.945

221.500

Årets resultat

48.157

-2.058

0

Kommentarer til regnskabet
1. COVID-19 - det siger næsten alt.
2. Opbakningen til butikken i de åbne perioder har været virkelig flot.
3. Mødrehjælpen kunne også søge kompensation for faste udgifter. Det krævede, at en
revisor skulle gennemgå regnskabet og attestere. Det kostede uanset størrelse kr.
10.000,00 inkl. moms. Vi ville få refunderet 80% dog uden moms. Udgift til revisor
netto kr. 6.400. Samlet modtog vi kr. 14.457,25 og en dermed en kompensation på kr.
8.057,25. Bedre end slet ingenting.
4. Omkostningerne har i det store og hele været som estimeret. Det er svært at lave et

budget over omkostninger til aktiviteter, da vi er afhængige af vores donationer.
5. Projekt Syskabet fik brugt det tildelte beløb, så ingen penge retur.
6. Intet er så galt at det ikke er godt for noget andet. Trods COVID-19 og manglende salg
i butikken er vi kommet ud af 2020 med et meget fint overskud.
7. Fra bogholderen skal også lyde en ”Tak til det fantastiske frivillige team omkring vores
kære Mødrehjælps forening og butik.”

Årsberetning formand 2020
Mødrehjælpens lokalforening Maribo

Indledning
Ingen havde vist i sin vildeste fantasi forestillet sig, at vi skulle holde en
generalforsamling uden at mødes. Mangt og meget af gamle vaner har ændret sig. Vi
har dog formået at tilpasse os de nye muligheder, således at der også i år er noget at
berette fra 2020. Jeg plejer at nævne, at endnu et aktivt år er gået. I år vil jeg sige, at vi
har gjort, hvad vi kunne inden for de rammer og restriktioner, der blev en del af tiden
efter en Corona virus satte en ny dags – ja verdensorden.
Heldigvis holdt alle frivillige ved, så vi atter kan glæde os over liv i butikken og i de
aktiviteter, vi nåede at afholde.

Trist at tænke på at netop vores familier, der har særlig brug for, at der er noget at se
frem til og holde fast i, når hele hverdagen ændres og alle udsættes for nye
udfordringer.
Familieringen forsøger at holde virtuelt fast i familierne med daglige udfordringer og
opgaver.
Her har vi også kunne bidrage med lidt nye ideer.
Vi vil jo gerne være med til at kunne gøre en forskel selv under disse betingelser.

Bestyrelsen
Bestyrelsens muligheder for at afholde bestyrelsesmøder måtte også vige, da
Danmark blev lukket ned. 4 møder blev det til. Det ene afholdt i maj, hvor vejret
artede sig, så vi kunne mødes udenfor.
Jeg har forsøgt at holde bestyrelsen orienteret, hvad der er sket på med status
informationer eller mail. Orientering er godt, men den manglende dialog og gensidige
meningsudveksling gør, at det føles lidt enevældigt og udemokratisk.
Der har været godt fremmøde de gange, vi kunne mødes, og vi har nået at drøfte det,
der har været væsentligt for den nuværende situation.
Folketidende var på pletten, uden at vi havde inviteret dem, da vi i eftersommeren
holdt åbent hus - en landsdækkende kampagne for alle Mødrehjælpens
lokalforeninger – for at få flere nye frivillige. En enkelt mødte op og det gav fin omtale
på de lokale sider.
Tak til bestyrelsen for altid positiv stemning og interesse for arbejdet.
Det er altid en fornøjelse at mødes med jer og høre jeres gode forslag til forbedringer
og indsatser.

Generalforsamling og repræsentantskabsmøde
Vi nåede at afholde generalforsamling inden Danmark lukkede ned. Det var dejligt at tænke
på.
Lena Svendsen blev valgt som dirigent og ledte på vanlig vis forsamlingen gennem
generalforsamlingen i ordentlighed og med myndig hånd.
Generalforsamlingen var som altid velbesøgt. Dejligt når de frivillige har lyst til at høre om
det samlede arbejde.
Valget var hurtigt overstået med genvalg. Det lykkedes også at finde en ny suppleant.
Velkommen til Iben Narsel.
Efter den formelle del af generalforsamlingen var det tid til at nyde samværet over en bid
brød – det er vi gode til. Det giver mulighed for en lidt mere uformel samtale og at lære
hinanden at kende på den anden måde.
Repræsentantskabsmødet blev udsat og senere aflyst. Det betød, at de respektive valg
foregik elektronisk, hvor kandidaterne præsenterede sig selv. Langt fra det samme som at
høre og se dem, men det fungerede.

Østergade 3 - Butik
Januar begyndte med et pænt salg, som vanen tro faldt i februar. Det må være butikkers rytme med en stille februar.
I marts blev landet lukket ned. Butikker var undtaget, men Mødrehjælpen pålagde os alle at lukke vores butikker, da mange af vores frivillige er
i risikozonen for et alvorligt forløb.
Spændende var det at åbne igen for at se, om vores kunder havde ændret indkøbsvaner. Vi blev glædeligt overraskede ikke blot i Maribo, men i
alle dele af landet, hvor vi kunne cementeret, at der er brug og et stort behov for vores butikker med brugt til baby og de lidt større børn.
Onsdagens alternative torvedage i Maribo gav os et salg på over 30.000 kr. i juli. Der er løbet stærkt i butikken, men det er sjovt, når der er
meget at lave.
Efteråret blev ligeledes gode måneder.
Rummet i kælderen med legetøj er nu udstyret med ekstra hylder, så det er blevet nemmere at holde orden. En hjertelig tak til en frivillig, der
har en ægtefælle , der også gerne giver en hånd med.
En vandskade i hjørnet ved kælderen blev repareret, da vi i sammen med if Forsikring på 21. sal havde samme udfordring. Heldigvis blev der
også set på nedløbsrøret i baggården. Nu kan vi forhåbentlig undgå lignende skader i fremtiden.
Nyt køleskab og nye tøjstativer blev også indkøbt i 2020.
Hoveddørens lås drillede og skabte frustration på trods af flere forsøg på at udbedre den. Endelig lykkedes det i efteråret at få den ordentlig
repareret efter henvendelse, hvor vi bad om en genforhandling af lejekontrakt. Forhandling fik vi ikke, men et tilbud om at fastholde huslejen
på 2020 niveau i tre år. det tæller også med.
Vi fik også i 2020 megen ros for vores butik. Orden og rent i butikken, de lyse lokaler og det meget tøj på stativerne indbyder til køb eller et kig.
Det betyder, at de frivillige udover at betjene kunder også skal være opmærksomme på, hvad der sælger og udskifte tøj efter årstiden. De
frivillige har hver deres arbejds- og ansvarsområde ud fra, at ansvar forpligter og styrker tilknytningen til fællesskabet.
Butikkens 8 års fødselsdag blev fejret uden kagemand og kaffe af hensyn til smitterisiko. 2 kunder ramte de magiske 8 øjne og skulle ikke
betale. En repræsentant for Ønskefonden, der var en lille lokal forening tilbage i 80´erne donerede deres indestående på 500 kr. til os. Tak for
det.
Naturligvis skal der også i år lyde en velment tak til alle trofaste frivillige ildsjæle i butikken, som trofast holdt ved, selv om vi har været lukket
og faren for smitte har luret. Beundringsværdigt at flere af de frivillige har mødt ind på de sædvanlige dage og taget vare på deres
ansvarsområde.

Østergade 3 - Tøj
Vi er heldigvis begunstiget af, at mange gerne vil aflevere tøj, sko, udstyr og legetøj til
butikken. Det giver mening for giveren at vide, at andre kan få glæde af det aflagte og
dermed et godt formål i lokalområdet.
Vi har et stort lager, hvor der gøres en ihærdig indsats for system og orden. Det er
nødvendigt, når der er mange om den samme opgave. Butiksudvalget er trofaste og tager
ofte en ekstra tørn, så vi har en velordnet kæder, så de fortjener også i år en stor buket
roser.
I Corona tiden måtte vi af smittehensyn ikke modtage tøj. Vi har dog i den mellemliggende
periode fået både tøj og andet, så vi mangler heldigvis ikke.
Mødrehjælpens varemærke om at tøjet i butikkerne er rent og pænt, er stadig en dyd blandt
de frivillige. Er der ikke kunder i butikken, er de flittige med sortering, vask , ordne legetøj
mm

Østergade 3 – Personalemøder og pleje
Året blev i den grad præget af, at vi ikke måtte mødes så mange.
Et planlagt arrangement tilvejebragt med hjælp fra 18 midler med Søren Østergaard, hvor de
frivillige skulle høre om vilkår i familier i dagens Danmark, blev flyttet til 2021.
Mere heldige var vi med et af Mødrehjælpen planlagt familiespil. De frivillige i aktiviteter blev
inviteret til at mødes i Familieringens lokaler, hvor vi på forsvarlig vis i mindre grupper og i hver sit
lokale drøftede de fremlagte spørgsmål og dilemmaer. En god dag med praktisk udveksling og
drøftelse af de spørgsmål, der brænder hos de frivillige. En god måde at møde de frivillige på, men
også at gøre os selv klogere på, hvordan vi gør det bedst muligt. Dagen sluttede med dejlig
Thaimad, hvor vi kunne sidde ude og spise sammen.
Med begrænsning om ikke at mødes for mange var det ikke forsvarligt at mødes i november, som
vi plejer. Til gengæld blev det til en julehilsen, der var lidt mere større, end den plejer.
Hver gang, der var indkaldt til personalemøde, blev restriktionerne strammet, så vi måtte aflyse.
Heldigvis holder de frivillige fast og venter med tålmodighed på bedre tider.
De er der, hver gang der bliver kaldt.

Hjælp og støtte
I 2020 solgte vi 11 startpakker – 8 til drenge og 3 til piger.

Startpakkerne pakkes som enten drenge- eller pigepakker. Der ligger altid en drengeog pigepakke klar i butikken.
En tidligere deltager i vores julefest og modtager af julehjælp spurgte om, vi havde
mulighed for at hjælpe med et pengebeløb til en konfirmation. Det kan og må vi ikke.
Det var dog en tillidserklæring om, at vi plejer at hjælpe. Familien var nemlig flyttet til
Fyn.
Vi søger ihærdigt de fonde og lokale foreninger for at fastholde de mange aktiviteter,
vi har. Det kontinuerlige lange skaber relationer og tryghed for de familier, der
deltager.
En tro på at det giver en lidt bedre hverdag for alle, giver mening for os frivillige.

Julehjælp
På budgettet afsatte vi igen 10.000 kr. til lokal julehjælp.
De lokale loger og Lions klubberne på Lolland blev ansøgt om hjælp.
Uranius fra Maribo, som plejer at være vært for julefesten, donerede i stedet 3.000 kr. til julehjælp,
da vi på grund af Corona ikke kunne afholde julefest.
De øvrige loger og Lions var også meget gavmilde, så vi endte med at uddele julehjælp for over
30.000 kr. De lokale donationer udgjorde 25.900 kr. Rørende med den opbakning fra
lokalsamfundet.
Det betyder meget, at penge til os går ubeskåret til familierne, og at det uddeles lokalt. Nærhed
taler til det bedste i os.
Tak til alle for at tænke på de mange familier, vi hjælper.
Brugsen gav et godt tilbud på madposen, så vi kunne give en julegave til 300 kr. pr. barn.
Søstrene Grene udbød julelysholdere og Ferm Living dækkeservietter til at lægge ved julehjælpen.
Vi ansøgte begge steder og modtog gaver, som blev lagt ved julehjælpen. Det blev en hel
godtepose til familierne.
Vi fastholdt tillige at lægge et gavebevis på 200 kr. i pakken til køb af tøj i vores egen butik.
Vi udvalgte 28 familier med 71 børn blandt alle ansøgere.
Marianne og Urban bestilte, hentede og udleverede på flotteste vis. Rigtig mange tak til jer.
Fra Mødrehjælpens centrale julehjælp modtog 63 familier og 132 børn hjælp. Mødrehjælpen giver
til max. 3 børn, så reelt er flere børn involveret i de ovenstående data.
Når de 28 familier med børn, som vi hjalp, tælles med, kan vi glæde os over, at lige godt 90 familier
og næsten 200 børn på Lolland kunne holde jul med hjælp fra Mødrehjælpen.

Aktiviteter
Den rullende kagemand:
Generelt må vi sige, at vi har flere penge, end vi har ansøgere, men også her måtte vi forholde os til
forsamlingsforbuddet. Vi rettede til, så børnene i alle tilfælde kunne få en fødselsdagsgave og lovning på at
holde fødselsdag, når der igen blev åbnet for støtte grupper. . 3 søgte og fik hjælp til fødselsdagen.
Måske vi skulle gøre lidt mere reklame. Vi vil jo gerne bruges, hvor det er muligt.
Heidi Budek, der er tovholder på Den rullende kagemand og også styrer tilmelding til aktiviteter, som der
ikke har været nogle af i år, er endnu en af Mødrehjælpens faste frivillige, så også tak til Heidi for hendes
altid positive og rolige tilgang til arbejdet.
Måltidet:
Måltidet er med sin sammentømrede stab af frivillige er en velfungerende aktivitet i Nakskov. Stemningen
og glæden ved onsdagsmåltiderne er varm og god hos såvel de frivillige og deltagerne.
Som altid var de kreative, da nedlukningen kom, og vi ikke længere måtte benytte de kommunale faciliteter.
Det blev næsten som med fællessangen. Vi laver den samme mad, men hver for sig.
De frivillige lavede opskrifter, købte ind og kørte ud til familierne med det hele. Det vakte glæde og
opmuntring i en lukket verden.
Jer frivillige kan jeg ikke rose nok, da I er ansvarsfulde, iderige og selvkørende. Det er en fornøjelse at give
en opgave videre til jer og vide, at så er den i trygge hænder.
Måltidets brugere fik mulighed for besøg på Den blå Planet, som gav fri adgang til Mødrehjælpens
lokalforeninger. Det blev en begivenhedsrig dag for alle, og kun muligt fordi de frivillige står sammen og
finder en løsning på forsvarlig transport til København.
De nåede også at holde en fin julefest med gaver og festligheder, inden nedlukningen i december.

Aktiviteter
Tur til Knuthenborg:
Den årlige tur til Knuthenborg kunne ikke gennemføres forsvarligt, derfor aflyste vi og håber på et bedre 2021.
Fejøtur:
Vi havde taget imod et tilbud om en tur til Fejø med fremvisning af den gamle mølle, rundtur på øen og kaffe/saft og
kage. Det var der desværre kun to familier, der takkede ja til. Turen blev aflyst og de to familier blev tilbudt en tur i
biografen på Lalandia. Den ene familie fik en fin aften med film og popcorn..
Juletræsfest:
Som tidligere omtalt var det heller ikke muligt at holde julefest. Vi må glæde os til 2021.
Syskabet:
Året begyndte godt med frivillige, familier og ideer, men blev også lukket, kortvarigt åbent og atter lukket.
De frivillige står på spring for at komme i gang igen med ny symaskine og værktøj, så der er flere gode aktiviteter at
glæde sig til.
Pizza:
Vi kom også her kun lige i gang, inden vi atter måtte lukke , åbne kortvartgt og atter vente. Det gør vi stadig.
Vi ansøgte § 18 midler til forsat drift af aktiviteten, fik doneret 7.700 kr., så nu håber vi, at foråret bringer stabilitet og
mulighed for at komme i gang igen.
Tons og tummel:
Mødrehjælpen fik ekstra penge efter genåbning til iværksættelse af nye aktiviteter. Vi blev tilgodeset med 5.000 kr.,
som vi brugte til at gentage svømme aktivieten lørdag formiddag i Rødby Svømmehal.
Tak til de frivillige i Rødby Svømmehal for at hjælpe med livredning og lidt at spise efter en tur i vandet.
Fra samme pulje søgte vi om at fortsætte aktiviteten i 2021. Det blev til 15.000 kr. Vi tilbyder 6 gange i løbet af
vinter/forår og det samme til efteråtet.

Synlighed og PR
Hjemmeside og FB:
Mia Budek har heldigvis fastholdt sin funktion med at lægge på Facebook både hvad
der sker i butikken, lokalområdet, men også artikler og nyheder fra Mødrehjælpens
hovedkontor.
Vi har 559 følgere. Ved lokale opslag har vi flere, der deler, så vi når ud til flere. De
fleste opslag ligger mellem 20 og 600 likes. Udsalg og julehjælp giver langt flere likes.
Tak for din altid hurtige og egen fine fornemmelse for, hvad der har interesse, Mia.
Karina fra Måltidet har revideret folder til Måltidet. Den lagde vi i julepakkerne og på
den måde gøre reklame for et godt tilbud. Tak for hjælpen til Karina.
Jeg kunne ønske at vores tilstedeværelse i lokalmiljøet blev en mere naturlig del af
den kommunale vifte af tilbud til udsatte familier. Ikke alle kender vores mange
tilbud.

Det nåede vi også
Vi har også:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Farmors Hus fra Vordingborg malede ansigter og uddelte fastelavnsris i februar.
I forbindelse med repræsentation i Udsatterådet deltog jeg i en konference om udsatte familier
i Lolland Kommune. I en efterfølgende gruppesamtale fik jeg mulighed for at fortælle om de
gode tilbud, vi har i Mødrehjælpen i Maribo og sendte en samlet oversigt over vores tilbud.
Drøftet hvordan vi kunne få flere medlemmer, uden vi fik sat handling på.
Indhentet nye børneattester på alle i bestyrelsen og de frivillige.
Oplært to nye frivillige til butikken.
Nydt godt af at Marianne og Urban kører overskydende tøj og andet på genbrug. Tak endnu
engang til dem.
Fået lov til at parkere i gården bag Sportmaster på afmålte pladser.
Søgt og bevilget §18 midler dels til indkøb af værnemidler og en kursusdag for alle frivillige til
efteråret 2021.
Ansøgt Lokalpuljen til fortsættelse af PIZZA. Vi har modtaget 7.700 kr.
I forhold til 2019 et noget lavere timetal, men dog 4.887 timer. Især vores aktiviteter har ligget i
dvale, da vi ikke måtte være så mange sammen. Jeg plejer altid at omsætte til fuldtidsstillinger.
Hvis vi omregner til nettotid dvs uden ferie, og det holder vi jo ikke, så er det næsten 3
stillinger. Flot.
En aktiv lille lokalforening, der nyder anerkendelse for arbejdet i København.

Afslutning
Selv om Corona krisen i den grad har lagt en dæmper på vores virkelyst og
handlemuligheder, har vi grebet chancerne for at være der, hvor vi kunne hjælpe og
støtte.
Som frivillig oplever vi ofte et tillidsforhold, som de ikke ser på socialkontoret. Hvorfor
mon. Fordi vi er frivillige uden løn. Vi får ikke penge for at lytte, men gør det af
interesse.
Det er med til at berige det frivillige arbejde også for mig som formand for en
forening med en velfungerende bestyrelse samt positive og engagerede frivillige.
Det skal også i år være min slutbemærkning, inden beretningen overlades til

forsamlingen til spørgsmål og kommentarer.

