
 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2022 
 

2022 blev året hvor Næstved stort set har fundet fodfæste igen. Omsætningen i butikken er steget 

til 490.000 kr. (2021 = 317.000 kr.) Vi har endda et lille overskud på 38.700 kr., hvoraf vi skal 

betale 45% = 15.775 kr. til hovedkontoret. Vi har sendt 15.000 kr. til den nationale julehjælp. 

 

I januar modtog vi pengene fra den arv vi fik i 2021, efter Per Brian 

Jensen. Det gjorde, at vi var i stand til at betale de 130.000 kr. tilbage, 

som vi havde lånt af hovedkontoret i 2021, for at kunne betale vores 

faste udgifter. Vi er så taknemlige for denne arv, som har givet os ro og 

mulighed for at gennemføre forskellige tiltag i vores lokaler. 

 

Bestyrelse 

Hvad angår bestyrelse, så har der i starten af året været lidt til- og 

afgang. Vi sluttede med 5 medlemmer, som har holdt hele året, og 

været den drivende kraft til bl.a. aktiviteter og kælderprojektet. 

 

Vi skal blive bedre til at planlægge frivilligmøder, men har ved ugemail, 

forsøgt at få alle orienteret om hvad der sker. 

 

Butik 

Vi er stort set kommet i mål med at få frivillige i butikken Vi har det 

meste af året haft åbent i butikken alle 6 dage. 4 dage fra 10-17 – 

fredag 10-15 og lørdag 10-13. Vi har fået så mange nye frivillige, at 

vi kan have 2 på hver butiksvagt. Vi har ligeledes en del 

medhjælpere der ikke vil være i butikken, men støtter op om 

forskellige ting.  

 

En del frivillige har påtaget sig en fast opgave. Ansvar for garn til 

barn, bøger, sko, legetøj, bamser, bygge Lego serier og andre ting, 

kører på genbrugspladsen og ikke mindst vores kælder, som først 

krævede en god oprydning, samt ændringer i butikkens indretning.  

 



Aktiviteter 

Vi har afholdt rigtig mange aktiviteter iløbet af året, dette skyldes bl.a. Stimuli penge som har gjort 

dette muligt. Vi har I år brugt 252.500 kr. på aktiviteter. 

 

Vi har bl.a. været på Øens dyr med overnatning, Den blå planet, Bonbon 

land, Knuthenborg, Cirkus Baldoni, Sommerland Sjælland, Julefest med 

gaver til de 87 børn og Ønsketræet, som vi lige skulle finde ud af hvordan 

det fungerede, vi endte med at betale nogle gaver selv, men i alt fik 115 

børn en julegave.  

 

Kontakt til sundhedsplejerske og jordemødre har ikke været tilfredsstillende, 

det har været svært at nå. 

 

Vi har i år manglet frivillige der ville deltage i vores ture, men med flere af de 

nye frivillige, vil det formentlig blive bedre i fremtiden. 

 

Kommunikation og synlighed 

Det er nok der vi ikke lige har nået målet, og hvor vi skal blive bedre. Vi bruger Facebook, men 

primært med ting vi sælger i butikken og lidt om de aktiviteter vi har afholdt.  Vi har ikke haft meget 

kontakt med pressen, så det må gøres bedre i fremtiden. 

 

Fundraising 

Vi overførte en del fra 2021, som er brugt på aktiviteter i år, Vi har modtaget 25.000 kr. fra EDC 

mæglerne. 4.700 kr. fra Birgit Terp, Kollekt skt. Morten Kirke 4.500 kr. Sct. Georg Gildet 19.500 kr. 

som er overført til 2023, og skal gå til sommer aktivitet evt. sommerlejr. 

 

 

Sammen er vi nået rigtig langt i 2022 – økonomien er blevet bedre, vi har fået flere frivillige, ny 

indretning af butik så der er kommet lidt mere farve ind, Kælderen er færdig indrettet og vi mangler 

bare det sidste rum, vores baglokale, hvor vi opbevarer donationer og sorterer dem. 

 

Stor tak til alle frivillige for at have har været med til at 222 har været et super år for os, tak for 

indsatsen og jeres gode humør 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Næstved lokalforening 


