
Bestyrelsens beretning fra 2022 

Da vi startede 2022 havde vi stadig Corona restriktioner, men vi kendte til opgaverne og alle 

frivillige arbejdede hårdt på at butikken fortsat kunne holde åbent. 

Foråret og den lysere tid kom, men desværre startede der også en forfærdelig krig i Ukraine. Det betyder mange tusinde 

flygtninge i Danmark, som havde behov for hjælp ved deres ankomst til Danmark. Maj-Britt og Christian lagde et kæmpe 

arbejde i opstart af en café på Kasernen. De frivillige sorterede tøj fra i butikken til flygtningene. Alt arbejdet blev koordineret 

mellem Kristen og Maj-Britt.  

Krigen medførte også alvorlige stigning i forbrugsafgifterne, som havde – og stadig har – store konsekvenser for vores sårbare 

familier. Noget vi er ekstra opmærksomme på. De aktivitets frivillige arbejdede hele arbejdede hele året på at afvikle flere 

aktiviteter for vores familier. Især kan vi mærke en stor stigning til ansøgning om hjælp til børnefødselsdag. Samt vores 

Ønsketræ med hjælp til julegaver. I butikken er de frivillige også meget opmærksomme på at spare på varmen og strømmen. 

Vi mærker også meget stigende salg i butikken, som skyldes flere familier, handler brugt tøj, legetøj og udstyr. Omsætningen 

i butikken nåede næste kr. 500.000 i 2022, butiksudvalget og de frivillige har løbet rigtigt stærkt for at kunne følge med 

efterspørgslen. 

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 2022 efter næsten 2 år med corona 

restriktioner. 

I 2022 har vi haft følgende aktiviteter: 

- Historieklubben på biblioteket 

- Den rullende kagemand har hjulpet med 35 børnefødselsdag 

- Fællesspisning 6 gange i løbet af 2022, med deltagelse af ca. 30 personer pr. gang 

- Forestilling hos Cirkus Kæphøj for 179 personer i juni 

- Tur til Sommerland Sjælland med 133 personer i august 

- Hjælp med 124 julegaver på Ønsketræet i december 

De sidste coronamidler vi havde modtaget fra hovedkontoret har vi brugt på: 

- Fællesspisning i foråret 2022 

- Gavekort til Kulturbiografen Frysehuset, gavekort til Holbæk Legeland, Holbæk Bowling samt Holbæk Sports by. 

I løbet af 2021 har vi modtaget flere donationer, vi kan nævne IsoBro, Poul Erik Bech Fonden samt donationer fra private. Vi 

modtog 5.000 kopper kaffe fra Merrild. Vi er så taknemmelige, for alle dem der støtter vores arbejde 

Julehjælpen på landsplan 2022 er uddelt til 19.328 børn. I 2021 uddelte vi julehjælp til 13.137 børn, så det er en stigning på 

knap 51%. 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, samt bidrag på kr. 10.000 til Holbæk lokale Julekomiteen af 1922.  

I bestyrelsen har vi en god energi på møderne, hvor alle gør et kæmpe arbejde for vores forening. Butiks- og 

aktivitetsudvalget er idérige, dynamiske og handlekraftige. Vi har fået ny kasserer Lisbeth, som allerede er kommet rigtigt i 

gang med regnskaberne. Vi siger alle tak til vores tidligere kasserer Boye, for det kæmpe arbejde han har lagt i regnskaberne. 

2022 var også året hvor vi måtte sige farvel til vores trofaste ”Skraldemand” – Christian Eschen gik desværre bort den 15/6, vi 

sender alle vores varme tanker til Maj-Britt og hendes familie 

Jeg vil slutte 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. Ca. 60 frivillige, herunder et butiksudvalg, butiksansvarlig, aktivitets og 

butiks frivillige, der alle gør et stort arbejde for vores forening, 

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.  

 



Handleplan for 2023  

 

Bestyrelsessamarbejde 

Vi lægger vægt på at vores bestyrelsesarbejde gøres sammen og at vi udgør en fælles ledelse for lokalforeningen. Vi har fokus 

på, at vores samarbejde og nye idéer 

 

Butik 

• Vi arbejder for forsat at have en sund økonomi i butikken 

• Vi har fokus på at få fordelt relevante tovholder opgaver blandt de butiksfrivillige 

 

Aktiviteter 

• Vi skal have fokus på rekruttering af ny aktivitets ansvarlig 

• Vi har fokus på at afholde forskellige typer aktiviteter i løbet af året 

• Vi har fokus på at skabe en god organisering omkring de enkelte aktiviteter, herunder rekruttere tovholdere til at stå 

for konkrete aktiviteter  

 

Frivilligrekruttering og pleje 

• Vi vil fortsat arbejde for at have butiksfrivillige nok, så alle vagter er bemandet med mindst 2 personer 

• Vi afholder 2 fælles frivilligmøder i løbet af året på tværs af alle frivillige ift. at sikre sammenhængskraft i 

lokalforeningen 

 

Kommunikation og synlighed 

• Vi vil forsat have en Facebookside og Instagram, hvor vi jævnligt lægger opslag og nyheder op 

  

 

Lokal implementering af Mødrehjælpens strategi 

“En god start”: Vi vil forsætte arbejde med babystartpakker i 2023, og få mere erfaring med også at arbejde med denne 

målgruppe. 

 

“Ud af krisen”: Vi vil tilstræbe at få bedre fat i enkeltfamilier og tilbyde dem en vifte af aktiviteter hen over året, så den 

enkelte familie oplever at få hjælp mere end én gang. 

 

“En del af fællesskabet”: Vi afvikler netværksskabende aktiviteter, hvor familierne har god mulighed for at danne netværk. 

 

“En stærk stemme”: Vi vil løbende dele også holdningsbaserede opslag fra Fondens Facebook side, på vores lokale Facebook 

side og dermed lokalt gøre opmærksom på de gravide og børnefamiliernes forhold. 
 


