
 
 
 

 

BESTYRELSENS Årsberetning 2021 

Som skrevet blev jeg konstitueret formand i november måned. Den afgåede formand Dina Munk 

har været et aktiv for foreningen men har været presset arbejdsmæssigt, så det blev svært for 

hende at følge op på det frivillige arbejde i foreningen. Jeg havde håbet på, at en formandspost 

kunne føre til nemmere adgang til fx et betalingskort/Visa Dankort, men desværre lever vi ikke op 

til vores vedtægter om 5-7 medlemmer i bestyrelsen, vi er på nuværende tidspunkt kun tre, så det 

besværliggør denne proces. 

Det er lykkedes os at gennemføre et bestyrelsesmøde on-line, hvor Eva og jeg deltog sammen 

med Jakob Knudsen fra Mødrehjælpen. Dette møde var et statusmøde og en konstituering af mig. 

Ellers har bestyrelsesarbejdet bestået af løbende kommunikation ml. Eva og mig – og Jakob på 

sidelinjen. Blandt andet er handleplanen og budget 2022 udarbejdet på denne måde. Jeg håber så 

meget, at der bliver andre forhold for os at arbejde under i 2022. 

Vi har ikke søgt midler til aktiviteter uden for Mødrehjælpen, da vi ikke har haft aktivitetsfrivillige. Vi 

har fået fine firma-donationer via Mødrehjælpen, som sælges via butikken. Vi har søgt og fået 

bevilliget penge fra Stimuli-puljen, og disse er omsat i biografbilletter, teaterbilletter og ti-turskort til 

svømmehal, som er uddelt som julegaver og sammen med Den rullende kagemand. 

REMA1000 i Hedegårdsparken støtter os med dagligvarer til butikken (vaskemiddel, toiletpapir 

mm), og har desuden også givet en julegavedonation til 8 forældre og deres børn. 

Legekæden i Ballerupcentret har støttet os med en stor donation af legetøj. 

Vi lægger en stor tak til donatorerne på vores Facebook/Instagramsider, hvis de selv ønsker det. 

Generelt må vi sige, at året har været meget anderledes end forventet pga. corona. Smitten har 

betydet lukning af butikken i perioder både pga. restriktioner og pga. fravær af frivillige, der har 

været utrygge ved at udfylde de opgaver, de plejer. Da jeg kom til Ballerup, var jeg frivillig nr. 9, og 

det har selvfølgelig haft betydning for butikkens åbningstider, for omsætningen, for modtagelse af 

donationer og for aktiviteter i det hele taget, at vi ikke var flere. Det ser heldigvis anderledes ud i 

dag. 

MØDREHJÆLPENS ARBEJDE 

Det har været - og er selvfølgelig stadig - vigtigt at gøre borgere opmærksomme på 

Mødrehjælpens arbejde. Dette er sket igennem opslag på Facebook og Instagram, hvor opslag fra 

Mødrehjælpen deles. I butikken ligger diverse pjecer fra Mødrehjælpen, og i år er gjort en særlig 

indsats for at informere om engodstart.dk. 

MEDLEMSKAB AF HANDELSTANDSFORENINGEN 

Vi har været medlem siden 1. januar 2020. Der har ikke været et konkret samarbejde mellem 

butikken og foreningen. Vi blev inviteret til at deltage i årets julemarked, men måtte afslå pga. for få 

frivillige til at tage opgaverne omkring dette. Vi havde åbent i butikken i dagene - på nær søndag. 



 
 
Om de frivillige 

De frivillige er jo omdrejningspunktet for, at vi kan leve op til formålet med vores eksistens. Som 

tidligere beskrevet var der 9 aktive frivillige i begyndelsen af året og frem til juni, så steg tallet til 13 

i løbet af august - og nu er tallet oppe på 23 aktive frivillige i butikken og 4, måske 5 frivillige, der vil 

etablere aktiviteter for familierne. Desuden har vi nu fået en kommunikationsfrivillig, der begynder i 

januar. 

Vi har tre frivillige i butikken, der afventer, at smitten aftager, og to nye henvendelser fra kvinder 

der vil begynde i butikken, når smitten er mindre. Dette er så glædeligt.  

Der er en rigtig god stemning blandt de frivillige, og når vi fx afholder fyraftenstræf om løst og fast 

deltager i gennemsnit 15-16 frivillige. 

Udover disse træf har vi afholdt et længerevarende personalemøde i lokaler på biblioteket, og vi 

har været ude at spise sammen en gang i november. Dette gentages i februar, hvor vi også skal 

besøge Mødrehjælpens lokaler i København. 

Frivillige, der ønsker at ansvarsområde, har det og samarbejder gerne 2 og 2. 

Med hjælp fra konsulent Jakob Knudsen er der søgt om nye frivillige via Frivilligjob, og det har 

givet pote. Desuden er nogle kommet, fordi de kender butikken og har fået et godt indtryk af det, 

de ser. 

Butikken 

Åbningstiden er gået fra ca. 12 timer om ugen til nu ca. 30 timer om ugen. Vi er klar til at holde 

åbent i et modul mere (fx mandag fra 10-13.30 eller fredag frem til 17), når vi alle er på banen igen. 

Det er klart, at med mere åbent mere omsætning.  

Vi modtager heldigvis en del donationer - og oftest rigtig gode donationer - og vi er gode til at 

skabe gode salgbare varer ud af disse. Vi overvejer løbende, om vi i perioder skal stoppe for 

modtagelse af donationer, idet vores lagerplads er meget begrænset. Vi har haft et kælderrum, 

som vi desværre måtte afgive i efteråret - og det udfordrer os. I den nye Hvidovre-Rødovre 

lokalforening har vi været heldige at få plads til nogle kasser. 

Vi ønsker fortsat at holde en høj standard på vores varer og arbejder med både maling, hammer 

og søm for at præsentere varerne på bedste vis. 

Fra Garn til Barn har vi oplevet en øget interesse omkring, både i donationer og i salget af 

strikketøjet. Vi har fire faste strikkere og en del, der ”bare” kommer forbi med en stak striktøj. 

Uldmor Helle og jeg har talt om at invitere disse flittige hænder til et træf i butikken. Vi modtager 

også patchworktæpper - både til startpakker og til salg. Vi har bl.a. en fast aftale med en kvinde, 

der modtager en del af det sengetøj, vi ikke kan sælge, og så syr hun tæpper til os. 

Nyt i 2021 er Reshopper - en online salgsportal for familier med salg og køb af ting til barnet og til 

forældrene. Vi lægger billeder og beskrivelser op af varen, sætter en pris, og kunder der køber 

varen, afhenter den i butikken. Dette er et fint supplement til butikken. 



 
 
Omkring butikken i gågaden og bag huset har der været og er der stadig en del byggearbejde, og 

det har udfordret os kraftigt. Dels har kunder i perioder haft svært ved at få adgang til butikken, og 

dels har vi haft svært ved at komme ud med alt det affald, der naturligt hober sig op i en 

genbrugsbutik. 

RENOVATION AF 1. SALEN 

Dette er ikke sket og er stadig påtrængende. Der er afsat penge i 2022 budgettet til istandsættelse 

af elektriciteten ovenpå. 

Aktiviteter 

I efteråret afholdt vi et Åbent-Hus i butikken for interesserede, der ønsker at være frivillige. Der 

dukkede 7 op denne aften, og tre af dem er i gang i butikken, og de 4 andre er nu i gang med tale 

sig ind på, hvilke aktiviteter de vil etablere. Jeg har holdt møde med en konsulent fra Ballerup 

kommune, med en fra biblioteket og en fra sundhedsplejen for at etablere et samarbejde og for at 

spore mig ind på, hvilke typer aktiviteter vi evt. kunne etablere, så vi ikke går de professionelle i 

bedene. Vi regner med at komme i gang med en aktivitet inden vinteren er omme. 

Der er 8 borgere, der har søgt og fået bevilliget den rullende kagemand. 

Der er uddelt 75 julegaver via Ønsketræet i et samarbejde med Rotary Glostrup og Rotary 

Ballerup. Desuden har 65 borgere søgt om og fået økonomisk julehjælp i Mødrehjælpen- til i alt 

110 børn. 

Startpakker - søskendepakker 

Ballerup kommunes Familiehus har fået nogle kasser med tøj i lidt større størrelser, som de kan 

uddele til familier, de er i kontakt med. 

I 2021 har vi uddelt ca. 12 startpakker. En del af pakkerne uddeles af sundhedsplejen. 

 

Denne årsberetning er udarbejdet af Joan Henriksen og overgives hermed til afstemning 

 

 

 

 


