
 

 
 
 

Bestyrelsens beretning for 2021 
 
Arbejdet i bestyrelsen i 2021 har fortsat været præget af Corona og dermed diverse restriktioner. På grund af 
Corona restriktionerne valgte bestyrelsen at afholde den årlige generalforsamling skriftlig den 21. februar.  
Bestyrelsen var enig om, at bestyrelsesmedlemmerne som var på valg, genopstillede og bestyrelsen ville 
fortsætte, indtil der var mulighed for at afholde en fysisk generalforsamling i efteråret.  
 
På den ekstraordinære generalforsamling den 13.10.2021 blev følgende valgt til bestyrelsen Cathrine 
Olesen, Margit Decker, Britta Nielsen og Janne Sørensen og Karen Jacobsen blev valgt som suppleanter.  
 
Konstituering af bestyrelsen efter den ekstra ordinære generalforsamling 
Cathrine Olesen ønskede ikke at fortsætte som formand. Cathrine har været formand siden opstart for 5 år 
siden. Tak for den store indsats. Annemarie Hansen påtog sig opgaven som formand for foreningen. 
Derudover konstituerede bestyrelsen sig, Cathrine Olesen næstformand og Else Christensen kasserer.  
 
Bestyrelsens sammensætning:  
Formand/butiksansvarlig  Annemarie Hansen  
Næstformand/tovholder Familievenner  Cathrine Olesen  
Kasserer  Else Christensen  
Bestyrelsesmedlem/tovholder 
Rullende kagemand Margit Decker  
 
Bestyrelsesmedlem/tovholder  
Aktivitet  Meena Vognsen  
Bestyrelsesmedlem/tovholder  
Fundraising  Ellen Steffensen 
Bestyrelsesmedlem  Britta Jensen  
Bestyrelsessuppleant/butiksansvarlig og  
Uldmor Janne Sørensen  
Bestyrelsessuppleant  Karen Jacobsen    
 
Bestyrelsessamarbejde  
har været præget af Corona restriktioner, der var begrænset mulighed for at mødes hele foråret.   
 
Butikken 
Janne Sørensen og Annemarie Hansen er butiks-ansvarlige. Butikken er organiseret med 6 tovholdere, 
hvilket betyder, at der er tovholder på alle hverdage. Dette skulle sikre at alle frivillige har mulighed for at 
møde en tovholder og dermed sikre et godt informationsniveau. Der er tilknyttet 42 frivillige til butikken. Vi 
har delt dagene op med et formiddagsteam og et eftermiddagsteam, og vi er så heldige, at der er 3 frivillige 
på hvert team. Hvilket betyder vi ikke er så sårbare i forhold til ferie og sygdom. 
 
Vi har kun afholdt 1 personalemøde i 2021 pga. Corona restriktionerne. Vi deltog igen i år med en stand på 
Bazaren i Haderslev Hallen og i Næshallen. Vi ved godt, at der ikke er det store salg, men det er en måde at 
synliggøre vores arbejde i lokalforeningen på.  
 
Vores kasserer hænger hver måned salgstallene op vores opslagstavle, og vi kan glæde os over, at vi hver 
måned ligger over budgettallene.  
 
Vi har måttet holde butikken lukket en halv dag, fordi vi ikke kunne skaffe frivillige nok. Det kan vi være godt 
tilfredse med.  
 
Fra Garn til Barn 
Tovholder er Janne Sørensen og der er 12 frivillige i gruppen, som mødes flere gange årlig. Der bliver 
udelukkende strikket af garn, vi får doneret. Genbrugsbutikker er momsfritaget, og vi må ikke indkøbe varer 



 

 
 
 

og videresælge i butikken. Derfor kan vi ikke modtage bestillinger på varer. Udbuddet er afhængigt af, hvad 
vi har. De frivilliges strikkeindsats er lystbetonet, og i perioder strikker de frivillige meget og i andre perioder 
strikkes der mindre. Gruppen deltog i kampagnen med at strikke nissehuer. Vi havde 41 nissehuer og fik 
solgt 36 nissehuer.  
 
Babystartpakker  
Der er 3 frivillige som arbejder med startpakker. Cathrine Olesen har kontakten til sundhedsplejerskerne, og 
vi har 2 dygtige frivillige Rie Kløvborg og Helga Nielsen som altid sørger for, at der 3 startpakker klar i 
butikken. Vi har udleveret 47 startpakker. I forhold til Tønder kommune bliver pakkerne leveret ved 
sundhedsplejerskerne i Tønder og i Haderslev udleverer sundhedsplejerskerne gavekortene, og startpakker 
bliver afhentet i butikken. 
 
Gavekort 
I samarbejde med sundhedsplejersker og krisecenter uddeles gavekort til familier med behov. Gavekortene 
lyder på 250 kr. Der er blevet udleveret 22 gavekort i Haderslev, og vi har udleveret 9 gavekort til Tønder. 
(Sundhedsplejerskerne afhenter tingene i Haderslev) 
 
Rullende kagemand Tovholder Margit Decker.  
Lokalforeningen følger Mødrehjælpens koncept i forhold til Den rullende Kagemand. Den rullende 
Kagemand gives til børnefødselsdage i alderen 1 til 18 år. Man kan søge om Den rullende Kagemand ud fra 
økonomiske eller sociale forhold. Udgangspunktet er at alle børn har brug for at blive fejret på deres 
fødselsdag. Vi har ikke givet afslag endnu. Den Rullende Kagemand finansieres via ansøgninger til fonde. 
Pakken består af en kagemand, en gave, servietter, sugerør osv. 2021 har vi udleveret 31 gange 
fødselsdagspakke Den rullende Kagemand. I Tønder er der indgået en aftale med Kvickly – som klarer at 
lave pakken for os. Det er vigtigt at synliggøre dette tilbud.  
 
Familieven tovholder Cathrine Olesen.  
Under Corona nedlukningen har Familievennerne kørt med lav profil. Det har ikke været muligt at lave 
opstarts- og opfølgningsmøder. Familievennerne har heller ikke kunnet besøge familierne, men holdt kontakt 
på andre måder. Så der er et efterslæb, og initiativet skal løbes i gang igen. Familieven har fået tilknyttet en 
familiekonsulent fra Mødrehjælpen. Konsulenten er socialrådgiver med erfaring indenfor familiearbejde. 
Konsulenten deltager i møderne med familievennerne.  
 
Der er indgået et partnerskab mellem Mødrehjælpen og Haderslev kommune. Familiekonsulenten vil 
fremover kunne mødes hver 14. dag i Sundhedscenteret. Her vil familie kunne modtage rådgivning og 
vejledning. Tilbuddet udvides på sigt og så til Vojens og Gram Sundhedscenter.  
 
Familievennerne har udvidet deres samarbejde med sundhedsplejerskerne til at også at babysitte, mens 
mødrene deltager i samtalegruppe. Der er mødre som ellers ikke kan deltage pga. manglende 
børnepasning.  
   
Aktiviteter Meena Vognsen er tovholder på aktiviteter. 
Der er 5 frivillige i aktivitetsgruppen. Aktiviteterne er delt op oplevelsesture (f.eks. en tur til Gram Slot) og 
netværksskabende aktiviteter (f.eks. Tons & Tummel) som består af motion og forskellige bevægelsesformer 
og slutter af med fællesspisning.  
 
2021  
Der er søgt penge fra Stimuli puljen (Staten har udloddet en pulje penge til Mødrehjælpen og lokalforeningen 
har søgt af denne pulje i Mødrehjælpen.) Vi har fået tildelt 85.000 kr. i 2021 og 2022. 
  
Der har været følgende aktiviteter i 2021 
En tur til Legoland i efterårsferien 
Biograftur  
Julearrangement på Hotel Norden 



 

 
 
 

 
Det har været et svært år for aktivitetsudvalget at planlægge arrangementer pga. usikkerhed omkring hvilke 
restriktioner var gældende. 
 
Frivilligpleje  
Årlig udflugt. Vi har igen i år arrangereret en heldagsudflugt for alle frivillige. Udflugten gik i år til Geografisk 
have i Kolding. Det var et fint arrangement både med rundvisning i haven og dejlig frokost samt 
eftermiddagskaffe. Vi havde en god dag. Vi deltog også i Haderslev kommunes frivillighedsfest, hvor alle 
frivillige er inviteret til at deltage. 
 
Fundraising: Tovholder Ellen Steffen.  
For at kunne gennemføre ovenstående aktiviteter, må der penge til og vores lille udvalg er fantastisk til at 
finde fonde mv., som vil støtter lokalforeningen. Det er opløftende og motiverende, at så mange gerne vil 
støtte os. Men bag de mange donationer er der gjort et stort stykke arbejde fra Ellen og Else med at finde 
relevante fonde og udfærdige ansøgninger.  
 
Kommunikationsudvalget tovholder Cathrine Olesen 
Der arbejdes løbende på vores materiale til formidling af, hvad og hvordan Mødrehjælpen Haderslev 
lokalforening er og arbejder. Vores materiale finpudses og justeres efterhånden, og vi synes selv, vi har et 
præsentabelt materiale, men er selvfølgelig altid lydhør over for nye ideer. I årets løn har der været 
efterspørgsel efter et lille oplæg om vores lokale forening til nogle grupper, det være sig kommunale eller 
private.   
 
Vi kan se tilbage på 2021, hvor vi alle kan være godt tilfreds med vores fælles indsats. Så jeg håber alle er 
klar til at tage fat på 2022 og glæder mig samarbejdet.  
 

  
Annemarie Hansen  
Formand  
 


