
 
 
 

Årsberetning 2021 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 10 bestyrelsesmøder. 

Året var som i 2020 præget af Coronasituationen, hvorfor butikken var lukket i de første 

måneder af 2021, ligesom årets generalforsamling måtte afholdes virtuelt. 

Da vi så endelig kom i gang, var det med fuld åbningstid mandag til lørdag lige indtil vi gik på 

juleferie d. 21.12.2021. 

Omsætningen i butikken har været rigtig flot, så da Anne Marie aflagde regnskabet for 2021 

kunne vi konstatere samlede indtægter på 319.000 kr. og samlede udgifter på 273.000 kr. 

eller et overskud på 45.000 kr. 

Dette resultat bevirkede, at bestyrelsen kunne beslutte at nedbringe gælden til 

Mødrehjælpen i København med kr. 40.000, således at vi i dag alene har en gæld på kr. 

20.000 og at vi samtidig har et forudbetalt depositum til huslejen på kr. 27.000. 

Alt dette skyldes en stor indsats fra vores frivillige i butikken og fra vores frivillige strikkere, 

som har været med til at forsyne os med flotte strikvarer gennem hele året, og ikke mindst 

mange nissehuer i november–december måned. Det samlede salg i projekt Fra Garn Til Barn 

beløb sig i 2021 til godt 31.000 kr. Heraf nissehuer 11.850 kr. 

Vi modtog i løbet af året fine donationer fra såvel Bisgaard sko som fra Bloomingville, som 

også var medvirkende til en fin omsætning, ligesom der kontinuerligt kom mange poser med 

genbrugstøj, legetøj, sko mv. ind i butikken. 

I september måned afholdt vi en fest for vores frivillige i VUC’s kantine, hvor vi fik lavet 

vores egen slagsang om Mødrehjælpen til stor morskab for os alle. 

I oktober måned fik vi fra socialministeriets stimulipulje via Mødrehjælpen en donation på 

84.000 kr. Dette bevirkede at vi kunne indkøbe gavekort til såvel Thyhallens svømmehal, 

biografen, Limfjordsteatret, Bowlingcentret samt udflugter til såvel Jesperhus samt Fårup 

sommerland i løbet af året. 

Det går rigtig fint med uddeling af startpakker, og vi har kontakt til såvel jordemødre som 

sundhedsplejersker, for at de skal være opmærksom på behovet for en startpakke, ligesom 

den rullende kagemand har været en succes, så vi ud over de 25 kagemænd vi får doneret 

fra Superbrugsen, har måttet købe yderligere kagemænd for at klare efterspørgslen. 

I foråret 2022 er vi lovet yderligere godt 84.000 kr. fra stimulipuljen, så vi har i bestyrelsen 

besluttet ikke at sætte yderligere projekter i søen, før vi har ressourcer nok til at klare 

efterspørgslen. 



 
 

Vi har haft et enkelt samarbejdsmøde med lokalforeningerne i Brønderslev og Aalborg, hvor 

vi har udvekslet erfaringer om stort og småt. 

Ved årets uddeling af julehjælp fra Mødrehjælpen er i alt 72 familier i Thisted kommune 

blevet tilgodeset, så vi kan konstatere, at der fortsat er stort behov for den indsats, vi er 

med til at yde i lokalsamfundet. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter, og alle udfører et aktivt arbejde i 

bestyrelsen, så jobbet som formand for flokken er nem og talelysten er altid stor. 

Jeg vil gerne her på falderebet takke mine bestyrelseskollegaer, alle vores dedikerede 

frivillige og vores mange sponsorer for den velvilje vi møder fra lokalsamfundet. Der skal 

ikke mindst til Helle Sjøgren og Ulla Bisgaard lyde en stor tak for deres indsats i bestyrelsen, 

da de har besluttet ikke at ville genopstille til bestyrelsen. Det har været en fornøjelse at 

have dem med til vores møder, og tak for den store indsats, de har ydet i lokalforeningens 

virke. 

Torben Juul-Olsen 

Formand for bestyrelsen 

 


