
 
 

Bestyrelsens beretning for 2022 
 
Bestyrelsen:  
Vi har haft en fuldtallig bestyrelse i 2022 og Bente trådte ind som 1. sup. Alle bibeholdt de 
poster/opgaver som vi hidtil har haft. Bente påtog sig opgaven som butiksansvarlig.  
Vi manglede dog en 2. sup. men det har ikke været mulig at finde en mere. Vi har holdt 9 
bestyrelsesmøder af 2½ til tre timers varighed. Derudover har vi haft et længere arbejdsmøde på 6 
timer i efteråret.  
 
Vi er i alt 24 medlemmer som betaler 200 kr. i kontingent til FONDEN Mødrehjælpen heraf får vi 40 
% tilbage i lokalforeningen.  
Lene og Anna Marie har deltaget på TEAMS til repræsentantskabsmøde lørdag d. 23. april.  
 
Anna Marie har deltaget i planlægningen af temadagen for formænd og butiksledere d.17. 
september, som formand for formandsforum. Temaet var ledelse af frivillige. Bente deltog også 
denne dag.  
Bente og Inge har sammen deltaget i en temadag vedr. frivillighed / ledelse af frivillige og ud fra det 
har de lavet retningslinjer til når vi modtager nye frivillige.  
 
Vi har haft Karin Ulnits inviteret til en aften for frivillige, hvor de fik mulighed for at høre hvad 
Holstebros børne- og familiehuse kan tilbyde af rådgivning til børn/ unge og familier. 
Der er lavet en oversigt over, hvor mange timer der er brugt i alt her i lokalforeningen. Oversigten 
bliver hængt op i butikken. 
Derudover kan tilføjes at 111 familier har modtaget Julehjælp deraf er der 197 børn og familierne 
har i gennemsnit fået 976 kr.  
 
Butikken:  
Vi har haft åben i butikken hele året. Heldigvis har det været et år uden corona. Der har igennem 
året været et jævnt godt salg. 
I september fik vi mulighed for at låne lokaler i 14 dage, ved handelsstandsforeningen midt på 
strøget - Nørregade. På denne måde kunne vi profilere os lidt mere. Vi flyttede flere af vores varer 
ned i de ”nye lokaler”. Der var et fint salg og vi fik gjort opmærksom på Mødrehjælpens arbejde og 
aktiviteter her i Holstebro. Ved samme lejlighed fik vi malet gulvet i vores butik. Tak til alle der gav 
en hånd med ved flytning frem og tilbage.  
 
Vi har haft en stand til Julemarked på ”slagteriet”. Det var en god dag og vi fik solgt rigtigt meget 
strik.  
Vi har fået 8 nye frivillige til butikken i forbindelse med frivillig fredag. FONDEN lavede reklame på 
landsplan for frivillig fredag i september. Det er dejligt med flere frivillige og det har betydet, at vi fra 
november måned kunne udvide åbningstiden med mandag. 
Vi er nu oppe på 30 frivillige i butikken. Bente har afviklet samtale med alle de nye.  
 
Bente har deltaget i de møder der har været, dels på TEAMS og mødet i Middelfart d.17. 
september for alle butiksledere.  
Der har været afviklet to personalemøder for de frivillige i butikken samt et sommer-hygge møde 
ved Bente lige inden vi gik på sommerferie.  
 
Desværre mistede vi en af vores frivillige fra butikken. Familien ønskede at folk skulle donere 
penge til os i stedet for blomster i forbindelse med bisættelsen. Vi fik i alt 17.500 kr. Bestyrelsen 
har besluttet at pengene skal fordeles på alle vores aktiviteter.  
 
 



 
 
Fra garn til barn:  
Vi har haft godt salg af strikvarerne hele året. Vores nissehuer er eftertragtede. Der har været 
afholdt en strikkeaften for vores strikkere. Vi har i alt 10-12 strikkere.  
 
Baby startpakker:  
Vi har i år ikke udleveret så mange babystartpakker. Fødeafdelingen er flyttet til Gødstrup Sygehus 
så vi skal nu have fundet en løsning omkring udlevering af babystartpakker. Det får vi styr på i 
2023.  
Der er udleveret 7 start pakker igennem FONDEN, hvor det er dem der visiterer. Omkring ca.10 
baby startpakker er udleveret ved visitering fra jordemødre/ sundhedsplejersker her i kommunen.  
 
Måltidet: 
Desværre har der været tilbagegang blandt familierne. Dog kom der lige inden jul to nye familier 
som gerne ville være med. Nu håber vi de holder ved her i det nye år.  
Vi oplever at der er flere andre organisationer som tilbyder lignende aktivitet med madlavning.  
I måltidet er der 10 frivillige som hjælper til på skift. Der er afholdt 2 personalemøder for de frivillige 
hen over året.  
Britta som udtrådte af bestyrelsen, har ønsket at fortsætte med at være tovholder på Måltidet. 
Birthe er så mellemled når der skal overleveres beskeder.  
 
Den rullende kagemand:  
Der her været stor efterspørgsel på den rullende kagemand – 45 har vi uddelt i alt i 2022.  
Der er et stort behov for det, at få fødselsdagshjælp. Vi har også gjort stor reklame for muligheden. 
Der er 6 frivillige til at hjælpe med uddeling.  
Der er holdt personalemøde for de frivillige 2 gange hen over året.  
 
Udstyrspas:  
Vi har sammen med Holstebro Kommune og Sport 24 indgået et samarbejde omkring fritidspas/ 
udstyrspas. Vi startede med uddeling af udstyrspas i marts 2022 og da vi nåede oktober, var alle 
udleveret - 170 stk. i alt. Meningen var, at det skulle løbe over en treårig periode, men der har 
været et stort behov for det. Samarbejdet fortsætter med Holstebro Kommune og sport 24 i 2023.  
 
Babycafe: 
Vi har startet baby cafe op i 2022. Det har været et stort arbejde for Inge der er tovholder på 
opgaven. Vi har videreført lidt af Trivselshusets koncept omkring babycafe.  
Inge har lavet aftaler med de forskellige oplægsholdere og fik lavet et fint program for efteråret.  
I første omgang ville vi have været i lokaler i Holstebro Midtby men valgte så Trivselshuset ude i 
Trekanten – lokalerne er bedre.  
Der er 10 frivillige i alt, til denne opgave. Der er to på hver tirsdag til, at købe ind lave kaffe og 
hygge om mødrene/fædrene. I gennemsnit har der været ca. 2-3 mødre pr. gang.   
 
Endagsture: 
Vi har arrangeret to turer til Barboon City som der var god opbakning til. Den ene af turene skulle 
have været afviklet i november 2021 men vi måtte udskyde den til foråret 2022 grundet corona.  
Der ud udover lavede vi en fisketur og en tur i skoven til trolden EMIL. Der var for få tilmeldinger til 
disse to ture derfor aflyste vi dem. Familierne fik i stedet en biografbillet.  
Vi har et hold på 10 frivillige som vi kan trække på til at tage med på endagsture.  
 
Vi har i forbindelse med de sidste penge fra Socialstyrelsen, hvor erhvervslivet skulle boostes, købt 
biografbilletter og spisebilletter til lokale steder her i Holstebro. Et stort arbejde med at få tjek på 
det.  
Det har været aktivitetsudvalget – Lene – Birthe – Inge og Anna Marie som har stået for både at 
tilrettelægge endagsturene og delt gavekort ud.   



 
 
 
Vi har haft tre familier afsted på Skarrildhus på sommerferie 2 X overnatning, betalt af hotellet. 
Tilbagemeldingen fra familierne var, at det var en god oplevelse.  
 
Økonomi:  
Jytte er gået over til at scanne vores bilag når hun skal kontere regninger. Det er et større og 
tidskrævende arbejde end tidligere. Det er en beslutning fra staten at alle organisationer skulle gå i 
gang med det. Der kom så i efteråret kontra om at det først skal effektueres fra 2026. Men Jytte 
har valgt, at fortsætte med det da det også er en hurtig måde at finde faktura på når og hvis vi skal 
tilbage i regnskaberne.  
 
Familiehus: 
Vi er blevet kontaktet af familieafdelingen – Holstebro Kommune om vi ville være med i et 
samarbejde vedr. et Familiehus her i Holstebro.  
Aase og Anna Marie har været afsted til det første møde og Aase har deltaget i en konference på 
Nyborg strand d.15 dec. 
 
Personalepleje: 
I oktober havde vi en hyggeaften for alle frivillige på UTOPIA. Anja Klok Schou som er leder af Den 
Boligsociale Helhedsplan og derfor har sin daglige gang i Trivselshuset kom og fortalte om 
arbejdet derude. Vi tænkte at det var relevant at høre om Trivselshuset, nu hvor vi skulle have et 
samarbejde.  
I december mødtes vi igen på UTOPIA og ønskede hinanden god jul og godt nytår. Vi fik hilst på 
alle vores nye frivillige. Og alle fik en julegave/ gavekort som tak for det store arbejde de lægger i 
Mødrehjælpens Lokalforening.  
 
Donationer: 
Vi har været heldig at få en del penge-donationer fra flere organisationer. 
Vi fik 5.000 kr. fra Erica Logen her i Holstebro som er kommet i puljen til udstyrspas.  
Så fik vi 10.000 kr. fra Holstebro Nødhjælp + 3.000 kr. fra Inner Wheel fra to år tilbage, de penge 
er blevet brugt til køb af 26 gavekort til BR legetøj på 500 kr. Gavekortene kunne hentes lige op til 
jul så forældrene kunne købe en julegave til sit barn.  
Så fik vi 15.000 kr. doneret fra Preiss i Vinderup. De penge har vi fået lov til at overflytte og bruge 
på udstyrspas til 2023.  
Vi har også fået 10 gavekort på hver 100 kr. fra Handelsstandsforeningen i Holstebro som vi vil 
bruge til fødselsdagsgave til de børn som skal have ”Den rullende kagemand”.  
 
Så har vi selvfølgelig også igennem året fået masser af tøj – udstyr – legetøj alt det har givet en fin 
indtægt i vores butik.  
 
 
Til sidst vil bestyrelsen takke alle frivillige for Jeres store arbejde som I lægger i Lokalforeningen. 
 
 
D. 6-2-2023  
På bestyrelsens vegne.               
 Anna Marie Kehlet - Formand 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fremtidigt arbejde/ handleplan for 2023 
 
Vi vil fortsætte med alle de aktiviteter vi har igangsat i 2022. Vores endagsture planlægger vi ud fra 
den økonomi vi har til det. Men vi vil se på at der er noget for både små og store. B.la. en 
biograftur da vi har søgt midler ved ISOBRO.  
Vi er et aktivitetsudvalg på fire personer som hurtigt vil mødes her i det nye år.  
 
Omkring udstyrspas vil der blive holdt et møde med Sport og Fritid for at få styr på, hvordan vi 
løser opgaven med udlevering af flere udstyrspas.  
 
Vi vil prøve om der vil være mulighed for at vores butik kan låne lokaler igen i Nørregade i en – to 
uger i efteråret. Vi vil også til Julemarked på Slagteriet sidst i november mdr.  
 
Som skrevet i beretningen skal Familieafdelingen have fundet lokaler til Familiehus allerede her i 
foråret 2023. Måske det kunne være en mulighed for os at flytte babycafeen i de lokaler for, at 
sundhedsplejerskerne ikke skal lave de samme aktiviteter som os. 
Vi kan byde ind i med god viden og erfaring i forbindelse med etablering af et familiehus. Men vi 
har ikke pt. I bestyrelsen ressourcer til at gå ind i det med et antal timer om ugen.  
 


