
o Mødrehjælpen
Lokalafdeling Aalborg

Referat af generalforsamling den 9. februar 2022.

Dagsorden:

Velkomst: Sara Lunøe, formand bød velkommen. En særlig velkomst til Lone Sørensen, konsulent i

Mødrehjælpen.

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Karin Lindstrøm, der blev valgt uden modkandidat.

2. Karin takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
Valg af referent: Bestyrelsen foreslog Susanne Skovgaard Sørensen som referent. Hun blev valgt
uden modkandidat. 2 Stemmetællere: lna Broch Rasmussen og Lone SØrensen.

3. Aflaeggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning ved Sara Lunøe.

Da beretningen var udsendt til alle på forhånd, lavede Sara en kort gennemgang af årets gang og

aktiviteter. Der var ros tii aile de aktiviteter, der var bievet sat i søen trods corona.

SpØrgsmål fra Lisbeth lmer vedrørende babystartpakker, hvor der i året har været en nedgang i

antal i forhold til tidligere år. Det er en generel tendens, og skyldes nok nedlukninger ift. Corona.

Skal der gøres lidt mere reklame for dem? Lisbeth vil gerne være behjælpelig med at få tilbuddet
bredt mere ud f.eks. til sundhedsplejen. Vi har erfaring for, at det fungerer ved Jordemodercentret
og Neonatal afdelingen.
Beretningen blev godkendt.

4. Godkendelse af revideret regnskab ved Hans JØrgen Gjerløv.

Revisor har godkendt regnskabet uden bemærkninger. Det er velvalgt, at vores overskud er faldet,
da vi tidligere har haft en formue på 500.00 kr. En sådan formue er ikke det, vi stræber efter. Over

de senere år har vi fået et større overblik i forhold til, hvor mange aktiviteter vi kan lave. Det er

vigtigt at vores penge kommer ud at arbejde til fordel for de familier, der har gavn af vores arbejde.

Årsregnskab blev godkendt.

5. Orientering om det kommende års handleplan og budget ved Marianne Stokbro og Hans JØrgen

Gjerløv.

Vi vil lægge vægt på at bestyrelsesarbejdet sker i fællesskab. At vores samarbejde er karakteriseret
ved at vi støtter hinanden med opgaveløsningen og uddelegerer opgaver, samt sikrer at man ikke

står alene med opgaverne. Vi har stor succes i forhold til at rekruttere frivillige. Vores største

udfordring er, hvordan vi fastholder dem. Dette gælder særligt ift. aktiviteter.

Det fungerer godt, at vi har Karin Lindstrøm som fundraiser. Karin efterspørger flere steder hvor vi

kan søge midler. Så hvis man hører om, eller kender til steder/fonde der kan s6ges, kan man

kontakte Karin eller bestyrelsen.

Vi budgetterer med en omsætning i butikken på 420.000 kr

Med donationer bliver det alt i alt på 550.000 kr

Aktiviteter på 200.000 kr som er inklusiv de penge vi får fra statens Stimuli Pulje.

Der budgetteres med et underskud på 23.000 kr efter at vi har afleveret 45 % af butikssalget til
hovedorganisationen.



Hans Jprgen og reviscr er i løbende kontakt, og hvis der mod forventning sker en nedgang i

indtaegter, kan vi justere vores udgifter hen ad vejen.

Spørgsmål om de 45 % som vi årligt betaler til hovedorganisationen. Det er overskuddet fra

butikken, når driftsudgifter er fratrukket.

Lone: Man er en del af en større organisation. Forsikringer til frivillige og butikker betales f.eks.

centralt. Ansættelser af personale der også støtter os lokalt, samt landsaktiviteter der også kommer
"vores" familier til gode. Vi er en del af et stærkt brand som mange kender. Vi får meget igen i

lokalafdelingen. Temadage, udflugter, rn.m.

Lige nu arbejdes der på, om der skal indføres en anden model for overskudsbetaling til
hovedorganisationen. En fordeling der bl.a. tager hensyn til små og nystartede butlkker, så de får
mulighed for at oparbejde en kapital til aktiviteter.

Forslag om at vi kontakter byrådskandidater, så mødrehjælpen kan komme med i det kommende
budget. Lone oplyser om, at hovedorganisationen hele tiden er i kontakt med kommunerne om,

hvor vidt der kan etableres et samarbejde med MØdrehjælpens rådgivning. Projektet, "Unge

familier på vej" blev støttet af fondsmidler, men blev stoppet i Aalborg da kommunen trak sig ud,

efter at fondsmidlerne var brugt. Lone går videre i forhold til den del. Som frivillige i Mødrehjælpen
er vi fortsat opmærksomme på §18 midler og andre kommunale bevillinger i forhold til frivilligt
arbejde.

6. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.

7. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter

På valg: Johnna Nielsen, Ruth Samuelsen og Susanne Skovgaard Sørensen, der alle blev genvalgt.

Fie HØjer, Lisbeth lmer blev valgt til bestyrelsen

Emma Bilstrup blev valgt som suppleant.

Bestyrelsen har generalforsamlingens accept til at sige ja, hvis der melder sig en interesseret til den

anden suppleantpost i løbet af generalforsamlingsperioden.

8. Valg af revisor.

Anette Adamsen blev genvalgt

9. Evt.

Lone Sørensen sagde tak til Sara Lunøe for hendes indsats som formand gennem de sidste 5 år.

Sara fik mange rosende ord med på vejen fra både Lone og bestyrelsen og klapsalver fra alle

deltagere.

Referent, Skovgaard Sø

Næstformand, Marianne StokbroOrdstyr,er, Ka rin Lindstrøm
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