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Mødrehjælpen, Helsingør lokalforening 
Generalforsamling 2021 – afholdt den 21. februar 2022 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og to stemmetællere 
3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
4. Godkendelse af revideret årsregnskab 
5. Orientering om det kommende års handleplan og budget 
6. Behandling af indkomne forslag 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen 

Valg til bestyrelsen er: 
Formand – Anette Prüsse Jensen modtager genvalg 
Aktivitetsansvarlig – Charlotte Strube modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem – Birgit Ipsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Sandra Bergstrøm 
Valg til suppleant - aktiviteter: Grete Pedersen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Ulla Soelberg. 

8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 
 
25 personer deltog i generalforsamlingen. 
 
1) Jakob Knudsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt 

indkaldt. 
 
2) Birgit Ipsen blev valgt som referent. Anita Graugaard og Bjarne Ipsen blev valgt som stemmetællere. 

 
3) Kære medlemmer 

Sidst jeg stod her på adressen, var til generalforsamling mandag den 17. februar 2020, da jeg blev 
valgt ind i bestyrelsen. Hvad jeg ikke vidste var, at bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende. Den 
eneste ledige plads var pladsen som formand, så den blev min. Det var overvældende, men jeg er og 
har alligevel været glad for posten. Nu har bestyrelsen lavet proceduren om til direkte valg, hvor man 
ved, hvilken post man stiller op til. 
 
I beretningen 2019 blev det sagt, at året havde været et fuldstændig fantastisk år. Dette sagde vi også 
i 2020, men ikke uden at tilføje, at det også havde været det mest mærkelige år for os alle. 
 
Da vi sagde farvel til hinanden efter generalforsamlingen 2019, den 17/2 2020, vidste vi ikke, hvad der 
kort tid efter ville ramme os, hverken for landet, foreningen eller for os alle personligt. Vi vidste ikke, at 
generalforsamlingen for 2020 blev afholdt elektronisk. 
 
Så i denne beretning for 2021 vil jeg igen sige, at det har været et fantastisk år med bump og 
nedlukning, men at vi kan mødes fysisk her i dag til generalforsamling for 2021 er rigtig dejligt. Nu er 
landet reelt lukket op, og vi krydser fingre for, at det bliver med at være sådan. 
 
Velkommen 
Vi har i 2021 gennemført forskellige aktiviteter, selvom det har været svært på grund af de forskellige 
indgreb og en aktivitetsansvarlig på barsel. 
Der er blevet gjort et stort stykke arbejde, for at få fat i de rigtige familier og vi har fået fin kontakt til 
krisecentrene i området.  
Vi har fortsat det gode samarbejde med sundhedsplejen, jordemødrene, kommunens socialrådgivere 
og boligkonsulenterne. 
 
Vi har holdt fast ved: 

 

• Den Rullende Kagemand, hvor vi har indkøbt og afleveret varer og gaver til 30 
børnefødselsdage 

• Måltidet, hvor 9 familier har haft glæde af aktiviteten  
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• Startpakkerne, hvor vi har uddelt 17 pakker. 
 

Desuden oprettede vi i 2021 både Babycafe og Legestue, hvor der deltog 172 forældre og børn. I 
starten af 2022 er der kommet en Før Fødselscafe og et Krea Værksted under den nuværende 
legestue til. 
 
Vi var også cafevært ved Fars Legestue, som er i kommunens regi. Her deltog 39 børn og voksne. 
Legestuen lukkede ultimo december, men åbner igen efter sommerferien. Her skal vi igen huske på, 
at landet har været nedlukket i en periode i 2021. Dette har gjort, at vi ikke har haft samarbejde med 
Søfartsmuseet i 2021, men det starter op igen her i 2022. 
 
Da det var forår og sommer og alt var godt, arrangerede vi: 
 

• Tur på stranden med 41 deltagere 

• Tur ved sø og skov med 41 deltagere 

• Tur på bakken med 50 deltagere 

• Tur i Sommerland Sjælland med 50 deltagere 
 
I december inden nedlukningen nåede vi: 

 

• Juletræsfest i samarbejde med Børnenes hus for 20 børn. 

• I oktober fik vi knap 90.000 kr. fra Erhvervsministeriet, som vi skulle bruge inden ultimo 2021 på 
”oplevelsesindustrien” Det var mange penge med kort tidsfrist. 

 
Så på de få måneder blev der arrangeret: 
 

• Tur i Zoo med 47 deltagere 

• Tur til den Blå Planet med 54 deltagere 

• 2 biografture med 70 deltagere 

• 4 teaterforestillinger med 99 deltagere 
 
Det blev et hektisk år for de ca. 25 frivillige. Tak for det. 

 
Det lykkedes også med stor succes at få sat Ønsketræet op i butikken med 90 hjerter med ønsker fra 
børn. Alle hjerter blev taget fra træet, og vi fik flere kontante donationer fra kunder, som kom ind i 
butikken. 
 
Da børnenes gaver blev hentet, var der endvidere steg, kolonivarer, Lego, lysholdere og pastakit til 
alle familier. Alt doneret fra virksomheder og loger, som støtter op om vores arbejde. Desuden havde 
vi fået 5 flyttekasser med indpakket legetøj fra indskolingseleverne fra Hellebæk Skole. Vi kaldte 
projektet: Fra barn til barn. Gaverne blev uddelt som ekstra gaver ved julehjælpen, til juletræsfesten 
og til et krisecenter. 
 
83 familier med 145 børn fra vort område har fået bevilget økonomisk julehjælp fra Mødrehjælpen. 
 
I 2021 har vi fået følgende donationer: 

 

• Helsingør By Kalender kr. 31.100 

• Rotary Helsingør kr. 5.000 

• Selskabet Mødre og Børnehjælpen, Socialprisen kr. 25.000 

• Selskabet Mødre og Børnehjælpen kr. 20.000 

• Helsingør Kommune §18 midler kr. 46.000 

• Isobro kr. 7.296 

• Nordea Fonden kr. 15.000 

• Spar Nord Fonden kr. 20.000 

• Madspildsfonden kr. 2.500 

• Beauty Launge kr. 350 
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Kvickly Stjernegade donerer Kagemand til Den Rullende Kagemand. Føtex Bycenteret donerer 
kaffe/te og madvarer til Babycafé og Legestue. Tak til Sandra, som har været en knag til at søge for 
os. 
 
Hvis vi vender blikket mod butikken, så har butikken med de over 30 flittige, aktive og engagerede 
butiksfrivillige igen virkelig vist, at vores butik har plads og berettigelse i Helsingørs butiksliv. Vi er 
blevet kendt både af kunder og af familier, der donerer tøj, legetøj, bøger og udstyr til os.  
 
Vi har fået tilknyttet frivillige, som strikker og syr til butikken. Vi har udnævnt 2 frivillige til uldmødre. 
Årets nissehue kampagne var en succes med ca. 100 solgte huer, så tak til alle strikkere og uldmødre. 
 
Tøj, som vi ikke kan sælge i butikken, bliver via et eksternt firma sendt videre til andre trængende.  
 
Det går rigtig godt i butikken, selvom der skal mange ekspeditioner til for at give overskud, da vore 
priser er lave. Selve grundlaget for butikken er stadig meget aktuelt, da man er blevet meget bevidst 
om at genbruge - både af økonomiske, men ikke mindst af miljømæssige årsager. 
 
Vi forsøgte os i en periode med at sælge varer via Reeshopper, men arbejdet stod ikke mål med 
fortjenesten, så shoppen blev lukket ned i maj. Selvom vi synes, vi havde et ambitiøst budget, har vi 
haft en omsætning, som også i år er over budgettet – selvom vi har haft lukket i nogle måneder.  
Det kan vi godt være stolte af og tak til alle jer, som har lagt timer her. 
 
En grund til, at vi er blevet kendt og set i lokalområdet ud over mund-til-mund metoden, er vores 
stadig øgede brug af de digitale medier. Vi har fået nogle gode ildsjæle, så vi har virkelig været synlige 
på Facebook og Instagram, når vi har haft en aktivitet eller nyt i butikken. Så hver måned er der flere 
tusinde, der støder på os i den digitale verden. Stor tak for jeres arbejde. 

 
Det lykkedes i efteråret endeligt Snekkersten Idrætsforening at afholde deres loppemarked, hvor vi 
havde fået doneret en stand. Vi havde en god weekend og har allerede nu fået doneret en stand til 
efteråret. 
 
Desuden havde butikken med stor succes åben på Kulturnatten i september. Som noget nyt blev 
Helsingør By Kalender etableret af en ung kvinde fra byen. Hvis vi var interesserede og selv ville 
deltage med en låge, ville overskuddet tilgå os. Ikke så meget at betænke sig på, når hver solgt 
kalender udløste 20 kr. til os. Borgerne i byen tog godt imod kalenderen og som tidligere nævnt lød 
checken på 31.100 kr., da salget var gjort op. Vi har talt med mange borgere, som har fået kendskab 
til butikken, når de skulle indløse vores låge. De har været meget glade for de forskellige gaver, som 
Grete havde gjort klar. Næste år tilgår overskuddet en anden organisation. 
 
Havnekvarteret i Helsingør har doneret en plads i deres brochure og vi kommer nu med i et nyt kort 
over Helsingør By, som udarbejdes af Helsingør Kommune og GoGreen Danmark under emnet 
”Guide til et mere bæredygtigt hverdagsliv”. 
 
Ingen forening uden frivillige. Jeg føler stadig, at vi har byens bedste frivillige. Jeg har aldrig oplevet 
sådan et engagement og flid før. Det er også lykkes os at få tiltrukket en del nye frivillige, som jeg 
glæder mig til at få rigtig ind i folden. 
 
Bestyrelsen vil i 2022 arbejde på at få flere af vore frivillige til at være medlemmer af foreningen. Nu er 
der kun ca. halvdelen af de frivillige, som er medlem af foreningen. Vi var heller ikke i 2021 i stand til 
at afholde vores 2 frivilligdage pga. nedlukning. Jeg håber, at det bliver bedre i år. 
 
Heldigvis kunne vi i september mødes til nogle dejlige timer med middag i Kulturhus Syd og jeg håber, 
at vi kan afholde en ny frivilligdag sidst på foråret. Tak til butiksrådet og de underliggende grupper, 
som har været nedsat gennem året. 
 
Tak til bestyrelsen for jeres store arbejde. 
 
Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til alle frivillig for jeres store indsats. I gør en forskel, 
og det nytter. 
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Efter en kort debat, blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 
4) Kasserer Pia Brun fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse. Pia fremhævede, at på trods af 

to måneders nedlukning i 2021 er det lykkedes at opfylde budgettet. Regnskabet blev enstemmigt 
godkendt. 
 

5) Handleplaner og Budget 2022 blev fremlagt. Budgettet, som afspejler de planlagte aktiviteter i 
handleplanerne, blev enstemmigt vedtaget. 
 

6) Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 

7) De af bestyrelsen indstillede personer blev valgt ved akklamation. 

• Bestyrelsen består herefter af: 

• Formand, Anette Prüsse Jensen 

• Kasserer, Pia Brun 

• Fundraiser, Sandra Bergstrøm 

• Informationsansvarlig, Christina Prüsse Jensen 

• Butiksansvarlig, Hanne Plummer 

• Aktivitetsansvarlig, Kirsten Kirsmeyer 

• Aktivitetsansvarlig Charlotte Strube  

• Suppleant, Susanne Hedegaard 

• Suppleant, Ulla Soelberg 
 

8) Poul Nielsen og Bjarne Ipsen blev valgt som foreningens regnskabskyndige revisorer. 
 

9) Jakob takkede bestyrelsen for godt arbejde i årenes løb og for en god generalforsamling. Formanden 
takkede Jakob for godt dirigentarbejde, og de fratrådte bestyrelsesmedlemmer Grete Petersen og 
Birgit Ipsen for deres indsats i de forgangne år. 

 
 
 

________________________  *__________________________ 
Anette Prüsse Jensen   Jakob Knudsen 
Formand, Helsingør lokalforening  Dirigent 
 
 

  


