
 
 

GENERALFORSAMLING.   
ONSDAG D. 9.FEBRUAR.  
FORMANDENS BERETNING.  
  
2021 var året hvor vor dejlige lokalforening kom i gang for alvor. Sidste år var plaget af 
Corona, men i 2021 blev der åbnet og vi var så klar til at komme i gang.  
 
Motivation og engagement var der masser af, vi havde en opgave nemlig at  
• få organisationen op at køre, vi manglede 2 vigtige poster til vores bestyrelse  
• finde og opstarte en butik, så vi kunne få en indtægt til vore aktiviteter.  
 
Bestyrelsen kunne godt se, at det var den der måtte arbejde med aktiviteter og butiksstart, 
da der ikke var mange frivillige, de var svære at få fat på.  
  
Vi var alle sikre på, at når vi fik lokalet til butikken, var det konkret og lettere at få frivillige 
ind i vor organisation.  
 
Aktiviteterne havde vi planlagt i 2020, så dem kunne vi starte op hurtigt efter åbningen af 
samfundet.  
 
Vi fik den Rullende kagemand i gang og har været ude med børnefødselsdage 5 gange. 
Det er en aktivitet som skaber glæde og kun kræver få frivillige. Vi siger tusinde tak til 
Thurø bageren for donation af kagemænd.  
 
Ligeledes havde vi planlagt to udflugter i juni og august måned, også en aktivitet som 
bestyrelsen kunne overkomme. Det viste sig at vi kunne afholde fire udflugter, dette kunne 
lade sig gøre da vi fik andel i en Corona pulje kalde stimuli. Pengene skulle bruges til 
turistfremmede aktiviteter så derfor gik der to ture til EGESKOV OG to ture til ZOO.  
  
I marts begyndte vi for alvor at kikke på butikslokaler. Vi havde i hele forløbet god støtte af 
fondens butikskonsulent, hun havde godt styr på lejekontrakter og økonomi. Det var svært 
at finde et lokale, som passede i størrelse, husleje og beliggenhed. Lokaler i Svendborg 
har en høj leje.  
 
Klosterplads 10 blev overdraget d. 1. juni og herefter gik v i gang med en større 
renovering. Deadline for renovering var 9. august og det lykkedes, takket været nogle 
fleksible lokale håndværkere. Ja - nu var det konkret og vi holdt åbent hus og der kom 
frivillige, så mange som vi aldrig havde drømt om.  
  
Et kæmpe arbejde og stor TAK til alle der var med omkring rekruttering, uddeling af 
foldere, kontakt til medier og ikke mindst vores konsulent som var i butikken hver onsdag 
hvor hun tog imod og fortalte om arbejdet i butikken.   
 
Vi fik de to bestyrelsesmedlemmer vi manglede, også kaldet butiksansvarlige.  
For hver onsdag kom der nye til og de hjalp med sortering, vask, strygning og mærkning af 
tøj. Vupti alt var klar til åbning d. 29. september.    



 
 

Vi kunne besætte vagter alle ugens dage - 25 frivillige på en god måned!!!!  
Nu hed det økonomi, det var dyrt at åbne, men vi var så ualmindelig heldige at Inner 
Wheel Sct. Jørgen i Svendborg donerede os 10.000 kroner, hvor halvdelen kunne bruges 
til en vaskemaskine og resten til den Rullende Kagemand.  
 
Fonden har lånt os 150.000 kroner, dem skal vi begynde at afdrage på i 2023.  
Leje og drift af butikken ligger i indtjeningen, det ser heldigvis ganske fornuftigt ud. Se 
under regnskab.  
  
Nu var der igen overskud til at tage næste skridt. Planlægning af aktiviteter i efterårsferien 
og et julearrangement. Her havde vi også muligheder for stimuli midler, ellers havde vi ikke 
haft økonomiske muligheder. Der blev delt 80 gavekort ud henholdsvis til Bowl in og Scala, 
som kunne bruges i efterårsferien.  
  
Julearrangement var en teatertur. En donation på 5000 kroner fra Inner Wheel Svendborg 
gjorde det muligt med en dejlig eftermiddag med boller og kakao. Søstrene Grene 
donerede 50 adventskalendere.   
  
Vi var så heldige at overtage FARS LEGESTUE, en aktivitet under Far for livet. Vi overtog 
lokaler og 4 gæve herrer som frivillige.  
 
Uddelt 2 startpakker til gravide unge piger.  
 
Slutning af året er blevet brugt på at få gang i måltidet og babycafe, mere om dette i 
handleplaner.  
  
Tal og informationer om mødeaktivitet  
15 bestyrelsesmøder, stor aktivitet i 1. og 2. kvartal.  
Der har været brugt 4850 frivilligtimer.  
Der er pt 36 frivillige i lokalforeningen.  
Møder omkring brobygning (andre foreninger)  
Kurser for frivillige.  
Praktik for politikker.  
  
Tusinde tak for i år, det har været en fornøjelse om end et travlt år.  
  
Dorthe Bang 
 


