
 
 
Bestyrelsens årsberetning 2021 

Det sidste år har som for så mange andre i dette land været præget af Corona. Vi har dog i det 

store hele formået at holde skruen lige i vandet, så vi har kunnet støtte de mange børn og familier i 

vores kommune. 

Vi har holdt butikken åben – undtaget selvfølgelig den periode, hvor vi skulle lukke af hensyn til 

Corona. I lukningsperioden har Kaja sørget for at der blev skiftet udsmykning i vinduerne ligesom 

der blev gjort grundigt rent. Tak for det. Vi tilstræber at der er min. 2 på vagt i butikken ad gangen 

og gerne 3. Vi har haft en pæn tilgang af frivillige til butikken. Vi har fortsat et samarbejde med 

Business Slagelse omkring deres forskellige aktiviteter. Dog har vi nogle gange valgt ikke at følge 

deres sene åbningstider, idet det ikke gav mening hos os. Vi var til stede Sct. Mikaels nat med 

fiskedam med Lego donationer indenfor og aktivitet udenfor med bamser som gevinst. Der var 

ligeledes en lille forfriskning. Det var meget besøgt. Vi har også været til stede ved torvedage med 

en bod og en gratis bamse. Vores salg er stigende. Vi har fået nye frivillige i butikken og sagt farvel 

til nogle. Søs som i mange år har været leder af butiksudvalget har valgt at stoppe. Tak for din 

indsats her. Der var ikke umiddelbart en, der ville overtage Søs plads, så vi har organiseret det på 

en anden måde. Birgitte L laver vagtplan og butiksudvalget tager sig af den daglige drift. Vi håber 

at generalforsamlingen støtter op om at Birgitte N vælges som butiksansvarlig og bliver 

ankerperson til København. Tak til alle jer der er engageret i butikken og lægger så meget arbejde 

i at vi har så fin og ordentlig butik.  

Omkring aktiviteter har vi haft glæde af Statens Stimulipulje som følge af Corona. Vi har fået et 

beløb, som skulle bruges på oplevelsesindustrien. Vi havde i sommerferien 5 aktiviteter. Vi havde 

skattejagt, maling på sten, bål og snobrød ved Stigsnæs. Tove lagde et stort arbejde i dette. Vi var 

til bowling i Slagelse. Strandtur til Stillinge strand. Bondegårdstur hvor vi fodrede dyr og havde bål 

med snobrød. Kragerup go high. Alle ture med forplejning og undtagen bowlingturen var der 

transport fra Korsør og Skælskør.  

En masse glade børn havde glæde af at kunne komme tilbage fra skolen og sige at de også havde 

lavet noget i ferien. I efteråret havde vi to teaterture, hvor vi så Cirkeline og Pippi på Slagelse 

teater. Vi var i Cirkusland i efterårsferien og i Nisseland i december ligeledes med forplejning og 

bus. Aktuelt er vi i fuld gang med at forberede forårets aktiviteter, hvor der allerede er lagt 3 

teaterture op og vi planlægger tur til Musholm, i biografen med cafebesøg, et besøg til 

Panzermuseet og et besøg i Legejunglen. Vi tilstræber, at aktiviteterne også har til formål, at 

familierne har mulighed for at danne netværk. Tak til alle jer der deltager i disse aktiviteter. 

Julen indgik vi et samarbejde med Business Slagelse om et ønsketræ, hvor de donerede et antal 

gavekort. Børnene kunne komme ind og sætte deres ønsker på et juletræ og vi sørgede for at 

købe det de ønskede. I alt 150 børn fik deres ønsker opfyldt enten i form af en gave eller et 

gavekort.  

Så blev der strikket nissehuer. Et initiativ fra København, som ingen af os lokalt troede på, men 

som blev en succes. Alle kunne strikke en nissehue, som blev solgt i butikken for 100 kr. Der blev 

solgt rigtig mange nissehuer. Vi blev kendt og fik en ekstra indtægt.  



 
 
Måltidet har lidt under Corona, men er nu ved at starte op igen. Her mangler vi familier, men vi 

håber de kommer, så dette rigtig gode projekt kan fortsætte. 

Kagemanden har også rullet om end med Coronapauser. Vi fik et sponsorat fra Bilka, som gav 

kagemand til et år samt 10.000 til at købe det resterende for. Mange børn har fået glæde af denne 

ordning, så de har kunnet holde fødselsdag lige som deres øvrige kammerater. 

Vi har fået penge fra paragraf 18 til at starte et kursusforløb for gravide med jordemoder og 

socialrådgiver. Corona har hæmmet os i dette og vi er endnu ikke kommet i gang. Pjecerne er 

lavet og vi skal nu en tur rundt igen til de praktiserende læger og andre samarbejdspartnere. Vi har 

holdt møde med ledende sundhedsplejersker og jordemødre, som har været glade for vores 

initiativ. 

Vi har fortsat Åben Rådgivning ved en socialrådgiver fra København, som er i butikken hver 14. 

dag. Der har været borgere, men der er plads til flere. I forbindelse med dette starter vi Familieven 

op. Et projekt hvor man som frivillig kan melde sig og få kontakt med en familie, som har brug for 

lidt hjælp. Man binder sig til 2 timer ugl i et halvt år og der bliver lavet en plan for hvad hjælp 

familien har brug for. Det er Signe, socialrådgiveren fra København og mig der matcher familie og 

ven ved et møde ligesom vi holder intromøde for familievenner samt løbende opfølgning. Vi er nu 

nået så vidt at vi kan lave opstartkursus for familievennerne. I den forbindelse har vi også været til 

møde på Jobcentret, hvor vi orienterede om dette samt om vores kursus for gravide. 

Organisatorisk håber vi på at få en fuld bestyrelse. Vi arbejder med at man i bestyrelsen har 

forskellige ansvarsområder. Vores kasserer er ophørt, da hun blev gravid. Birgitte L gik ind og tog 

over på kassererposten. Stor tak til dig. Du har lagt så meget arbejde i foreningen det sidste år. Vi 

har fået en ny kasserer, som tager over efter hun er bliver valgt på generalforsamlingen. Vi har fået 

en der gerne vil arbejde som fundraiser og afsøge de forskellige fondsmuligheder, der er at søge. 

Vi har fortsat kommunikationsfrivillige og der er kommet flere til som sørger for at opslag kommer 

frem de relevante steder. Vi får et nyt system som skulle gøre det nemmere at sende invitationer til 

aktiviteter ud. Jakob har præsenteret det for os. Vi håber at vi får besat bestyrelsen i dag. Birgitte 

eller jeg har deltaget i de formandsmøder og andre møder der er blevet indbudt til fra København. 

Vi forsøger at kontakte pressen, når der er noget de kan skrive om. Vi har fået mange donationer i 

dette år. Tak til Lederne, Firmaidræt, Inner Wheel Slagelse og Antvorskov, Odd Fellow, Zonta, 

Popz, Bilka og XL Byg. Vi mangler en post til bestyrelsen og to suppleanter, som vi håber der 

bliver valgt i aften. 

Jeg synes vi har nået meget i år. Tak til jer alle hver især for det I bidrager med, så vi kan gøre en 

forskel for så mange børn i vores kommune.  

Helle Dalsgaard 


