
 

Bestyrelsens beretning fra 2021 

Jeg vil starte beretningen med en stor og varm tak til alle de frivillige der løfter i flok. Uden alle jer kunne vi ikke holde 
butikken åben samt afholde aktiviteter. Der er pt. 52 frivillige, herunder et butiksudvalg, butiksansvarlig, aktivitets og butiks 
frivillige samt en kasserer der gør et stort arbejde med regnskabet. 

2021 har i den grad været præget af corona. Vi startede året med butikken var lukket, alle aktiviteter var sat på pause. 
Heldigvis lukkede samfundet op igen i løbet af foråret, vi fik gang i butikken og har indhentet det budgetteret omsætning for 
2021, da vi nåede december. Det mærkes tydeligt, at de nye butikslokaler meget bedre kan præsentere alle vores fantastiske 
donationer. 

Når de butiksfrivillige skaber overskud i butikken, kan det laves aktiviteter for de udsatte og sårbare familier. Alle vores 
hjerter banker for de familier, og det glæder os alle, at aktiviteterne kom i gang igen i løbet af formiddagen. 

Historieklubben og Fars Legestue er i gang på biblioteket. Den rullende kagemand har hjulpet med børnefødselsdag., Kvickly i 
Holbæk sponsorer alle kagemand/kone til vores børnefødselsdage, så lige nu har vi midler til at hjælpe op til 3 familier om 
måneden 

Vi havde inviteret 101 personer med i Sommerland Sjælland. På en regnfuld eftermiddag har vi haft Cirkus Kæphøj på besøg i 
gården ved butikken. 

I løbet af efteråret har vi gennemført 3 ture til Holbæk Svømmecenter, hvor i alt 160 personer fik muligheden for en gratis tur 
i svømmehallen. 

I forbindelse med Ønsketræet, havde vi mulighed for at hjælpe 101 børn med en julegave. Vi kan mærke mange familier 
støtter op om vores gode sag, og hjerter på Ønsketræet er alle hurtigt blevet hentet.  

I sensommeren modtager vi coronamidler, som skal bruges på udsatte/sårbare familier. Det gjorde vi kunne arrangere 4 
fællesspisning på Restaurant Sidesporet, samt vi kunne købe 2 forestillinger i Kulturbiografen Frysehuset. Vi har købt 
gavekort til biografen i Holbæk samt biografen i Vig. 

Vi ved allerede nu der også kommer coronamidler, som skal bruges de første seks måneder af 2022. 

I sommers fik vi endelig muligheden for at inviterer alle de frivillige til spisning på Bryghuset. En dejlig aften, hvor vi nød igen 
at kunne mødes og få snakket sammen. 

Desværre var det ikke muligt at mødes til julehygge i december, men butiksansvarlig Kirsten fik  igen i 2021 - organiseret en 
julegave til alle frivillige. Det var en god tanke, og en stor tak til Kristen, for at vi alle kunne blive forkælet til julen. 

I løbet af 2021 har vi modtaget flere donationer, vi kan nævne IsoBro, Poul Erik Bech Fonden, Enhedslisterne, Soroptimsterne 
samt donationer fra private. Vi modtog 5.000 kopper kaffe fra Merrild. Vi er så taknemmelige for alle dem der tænker på at 
støtte vores arbejde 

Julehjælpen 2021 er nu uddelt. Ved fælles arbejde på tværs af Mødrehjælpen har vi i 2021 på landsplan kunnet uddele 
julehjælp til 13.137 børn. I 2020 uddelte vi til 9458 børn, så det er en stigning på 39%. Det er virkelig fantastisk og viser endnu 
engang historisk stor opbakning til Mødrehjælpens julehjælp i et på alle måder usædvanligt år. Vores lokalforening har givet 
bidrag på 5.000 kr. til den landsdækkende Mødrehjælps juleindsamlingen. Lokalforeningen har sendt bidrag på kr. 2.000 til 
Julekomiteen af 1922 (Holbæk Kommune) 

I bestyrelsen har vi fortsat en god energi på møderne, hvor alle gør et kæmpe arbejde for vores forening. Butiks- og 
aktivitetsudvalget er idérige, dynamiske og handlekraftige,  

Jeg er både stolt og glad for at være formand for lokalforening i Holbæk, og håber vi forsætter det gode samarbejde mange 
år fremadrettet.  

På bestyrelsens vegne, formand Dorte Lynge.  

  


