Årsberetning 2020
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 bestyrelsesmøder. Året har været præget af den
store nedlukning fra 11. marts til midten af maj måned. I opstarten herefter holdt vi åbent 4
timer hver dag, da det var vanskeligt at skaffe nok frivillige til butikken på grund af frygten for
Coronaen.
I løbet af sommeren kom vi godt i gang igen med fuld åbningstid, og havde et godt salg i
resten af året med en opadgående kurve helt frem til vi gik på juleferie kort før jul.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter, og alle udfører et aktivt arbejde i
bestyrelsen, så jobbet som formand for flokken er nem og talelysten er altid stor.
Vi er kommet godt fra land med uddeling af startpakker, og har kontakt til såvel jordemødre
som sundhedsplejersker, for at de skal være opmærksomme på behovet for en startpakke.
Den rullende kagemand har også været en succes, og vi fik behov for at få Superbrugsen til
at donere flere kagemænd, da vi nåede op på 20 udleverede.
Vi har afviklet 2 udflugter til Jesperhus i løbet af sommeren/efteråret, og haft 2 vildmarksture
til Klitmøller med mulighed for at prøve bueskydning, træklatring og vandaktiviteter samt
madlavning over bål.
Vi ville gerne have opstartet vores projekt leg og bevægelse i samarbejde med den lokale
afdeling af DGI eller TGI, men udfordringerne med Coronaen har foreløbigt udskudt dette
projekt, ligesom et samarbejde med Madværkstedet om Måltidet også er sat på pause.
Vores projekt Fra Garn til Barn har været en stor succes med op til 10 strikkere, som har
leveret mange flotte trøjer, huer mv. Projekt nissehuer, hvor vi fik doneret penge til garn,
resulterede i mere end 60 nissehuer, som gav et rigtig godt salg i julemåneden.
Vi har haft et enkelt samarbejdsmøde med lokalforeningerne i Brønderslev og Aalborg i
starten af marts, hvor vi har udvekslet erfaringer om stort og småt.
Vi fik i løbet af året tilskud fra Erhvervsstyrelsen på grund af nedlukningen på 11.500 kr.
Årets resultat blev et overskud på kr. 36.894, og ved årets udgang havde vi en
kassebeholdning på 100.000 kr., som betyder, at vi er i stand til at klare de udfordringer der
har været i starten af 2021 med nye nedlukninger af butikken.
Vi ser nu frem til, at foråret så småt er på vej, og at såvel drift af butikken som aktiviteter for
børnefamilierne kan komme i gang igen.
Jeg vil gerne her på falderebet takke mine bestyrelseskollegaer, alle vores dedikerede
frivillige og vores mange sponsorer for den velvilje vi møder fra lokalsamfundet. Det er med
til at gøre det til en stor fornøjelse at arbejde i Mødrehjælpen Thisteds Lokalforening.
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