
Ordinær generalforsamling i Nykøbing Falster Lokalforening
mandag d. 6. februar 2023

VELKOMMEN



ÅRSBERETNING 2022



Dagsorden for generalforsamling 2023:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og to stemmetællere

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens 

beretning 

4. Godkendelse af revideret årsregnskab

5. Orientering om det kommende års 

handleplan og budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt



3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens 

årsberetning:

1. Bestyrelsens arbejde

Til – og afgang 2022

Bestyrelsesmøder

Deltagelse og møder med andre organisationer

Fundraising, sponsorater og donationer

2. Foreningsaktiviteter

Handleplan og målopfyldelse

3. Butikken

Drift og resultater

4. Frivillige

Det store arbejde

Frivilligtal 2022

5. Personalerettede aktiviteter

6. Perspektiver for 2023

7. Regnskab



1. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsens til- og afgang

Lise Gerd Larsen 

Bestyrelsen februar 2022:
Formand Lise Gerd Larsen
Næstformand Jette Lund Madsen
Kasserer Dorte Kok Hultengren
Jytte Harting – butiksansvarlig
Anna Gustavsen – fonde
Bende Carlsen – frivilligkontakt
Gitte Hesselberg – medlem af bestyrelsen
Anette Dagmar Larsen - suppleant



Bestyrelsen i dag inden generalforsamlingen:

Jette Lund Madsen – formand og aktivitetsansvarlig
Jytte Harting – næstformand og butiksansvarlig
Dorte Kok Hultengren – kasserer
Bende Karlsen – medlem af bestyrelsen
Anna Gustavsen – fonde
Gitte Hesselberg – frivilligkontakt
Anette Dagmar Larsen – frivilligkontakt
Kirsten Therkildsen - suppleant



1. Bestyrelsesmøder:

10 bestyrelsesmøder i 2022 med en fast dagsorden

A. Økonomi og status på drift og omsætning

B. Opfølgning på handleplanens mål

I. Aktiviteter – hvem, hvad, hvornår

C. Nyt fra underudvalg

I. Rekruttering af frivillige

II. Butiksudvalg

III. Aktivitetsudvalg

IV. Fundraising

D. Meddelelser fra medlemmer f. eks.

I. Orientering om nye tiltag fra MH – centralt

II. Deltagelse i møder og konferencer

III. Nye invitationer til oplæg eller temadage

E. Fast kontortid i butikken for formand og næstformand, 

en del af året – forventet genoptaget i 2023

I. Torsdag kl. 11 – 12

F. Nyhedsbrev 

Skriftlig info til alle i foreningen om bestyrelsens arbejde    

og tiltag



Interessepunkter i bestyrelsesarbejdet:

A. Samarbejdsfora – sagsbehandlere og familiekonsulen-

ter f.eks. ift. unge mødre – i år lader det dog meget 

tilbage at ønske, prioriterer Red Barnet pt., desværre

Samarbejdet med jordemødre og sundhedsplejersker 

kunne forbedres, Bende har aflagt besøg for kontakt.

B. Oplæg til andre organisationer

Vi har ikke haft disse aktiviteter i 2022

C. Guldborgsund Frivilligcenter

Deltagelse i dialogmøder med foreninger og politikere

Deltagelse i generalforsamlingen i Frivilligcentret

D. Samarbejde med naboforeninger

Juledonation fra Zonta sammen med MH i Maribo

Regionsmøde med Maribo, Vordingborg, Ringsted  

Næstved og Køge. 

E. Deltagelse i møder og konferencer med Mødrehjælpen      

centralt - Formandsmøder, butiksansvarlig konference, 

møder for aktivitetsudvalg mm. 



F. PR-aktiviteter

1. Vi har rigtig god kontakt til den lokale presse + f.eks.   

P4 og får megen og god omtale;

jvnf. senest ”alm. orientering om vores arbejde”,

artikel om ”nissehuer” og om Ønsketræet

Det betyder også, at:

Vi får flere besøg i butikken

Journalister kontakter os ind imellem f.eks. vedr.  

projekt Nissehuer

Andre humanitære foreninger får øje på os og 

donerer midler til vores arbejde, f.eks. Kirkens   

Genbrug, Soroptimisterne og Zonta.

2. Vi deltager i Foreningernes Dag og andre kommunale 

arrangementer for at gøre opmærksom på vores 

eksistens



G. Møder i MH-regi
1. Repræsentantskabsmøde i Vejle d. 23.4. 2022
2. Temadag for frivillige Middelfart d. 18.6. 2022
3. Møde for formænd og butiksansvarlige 17.9. 2022
4. Regionsmøde i Vordingborg i marts 2022 og 

regionsmøde i Næstved i sept. 22, begge møder 
med deltagelse af Næstved, Køge, Ringsted, 
Vordingborg og Nykøbing F. Oplægsholdere fra 
Mødrehjælpen, Ina, Nanna og Lone 
Stor opbakning til Regionsmøder – 9 deltagere
fra os til begge møder ☺…



Fundraising, sponsorater og donationer:

1. Fonde

§ 18 midler Guldborgsund Kommune

Lokalforeningspuljen ISOBRO

2. Sponsorater

Kvickly – alle 54 kagemænd + boller

Kvickly – 15% rabat på varekøb til DRK

3. Donationer

Soroptimisterne 5.000 kr. og 4.800 kr.

SN Erhvervs- og Kulturfond 15.000 kr. 

Kirkens Genbrug 4 x 1000 kr. til familier til jul

20 juleposer fra Latinerkvarteret værdi 10.000 kr.

50 juleposer fra Meny værdi 25.000 kr.

Zonta julehjælp til familier 5.800 kr.

Kvinde i galleri donation 900 kr.



Foundraising, sponsorater og donationer, fortsat

15.000 til Den rullende Kagemand og 5.000 til indretning af kontorfaciliteter
§v18-midler

Kjelgaard Design 10.300 kr. salg af træ- julehjerter

Privat donation 2.300 kr. fra 70 års dag

Donation fra privat donor – oktober
20.000 kr. og i nov. 12.000 kr. (og vi modtager 25.000 kr. til februar 2023).



2. Foreningsaktiviteter

Handleplan og målopfyldelse

1. Den rullende Kagemand – uddelt 54 x DRK i 2022

2. Stimulipuljen:
Lalandia, familieophold for 5 familier i febr. 22
Familietur til Øens Dyr 22.5. 22
Familietur til Cirkusland   6.7. 22
Familietur til Tivoli 4.8. 22

3. Ferieophold 8 familier på Reersø Camping i tipitelte (Stimulipuljen)
med mad på bål og allehånde gode aktiviteter

4. Legejunglen i uge 7 og i uge 42

5. Familiefilm  i uge 7 107 billetter og d. 29.12. 22, indkøbt 206 billetter + biomenu

6. Fokus på samarbejde i bestyrelsen, i butiksudvalget og i aktivitetsudvalget, god 
uddelegering. Mål – flere frivillige er opnået, altid 3 på arbejde. Mål – at rejse  
50.000 kr. årligt til aktiviteter og uddeling er opnået gennem talrige donationer og 
gennem fondsansøgninger.



Foreningsaktiviteter

6. Ønsketræet, juletræ op d. 12.11. i 

Kvickly med ønskehjerter, 257 gaver 

udleveret inden julen 22

7. Donation fra Kicki Merkel – 20 x 

børneklipning  i uge 42     

8. 5 x gavekort til padel-tennis uddelt

9. 10 gavekort til svømmehallen uddelt

Ud fra ovenstående mange aktivite-ter kan vi sige, at handleplanens mål 

22  er opfyldt.  Stor tak for indsatsen!



I 2022 har i alt 1301 mennesker i Guldborgsund Kommune 
haft glæde af vores mange forskellige aktiviteter, nogle har  
deltaget i flere aktiviteter i årets løb.



3. Butikken
- vores livsnerve

• Drift og resultater –
Årsomsætning 20 267.000, i 21 434.000 kr. 

I 2022 nåede vi svimlende 645.000 kr.

22 Drift butik 294.000 kr. – MH lån 79.228 kr. betalt

Omsætningen slår alle rekorder i 2022, højeste dagsomsætning 9.800 kr.

Rigtigt mange ekspeditioner og rigtigt mange donationer

• Første mandag i måneden er arbejdsmandag med pæn tilslutning 

• 5års fødselsdag d. 24.11. med god opbakning og fin presseomtale

• Fantastisk flot og indbydende forretning, takket være jer!



4. Frivillige

Det store arbejde – der er 39 frivillige tilknyttet 

butikken/aktiviteterne/bestyrelsen/lokalafdelingen

5 frivillige har sagt farvel og 9 frivillige er kommet til 

Nye kommer til, det går fra mund til mund, at her er 

godt at være☺!

Meget flot indsats af alle frivillige i 2022.  

Butikken fremstår fortsat eksemplarisk – altid 

ordentlig og indbydende for kunderne, og vinduerne 

er altid inspirerende og svarende til årstid/højtid/ 

mm. 

Stor ros og stor tak til alle jer, der knokler for en flot 

butik og en forrygende omsætning!

Frivilligtal 2022 – viser der lægges ca.7 årsværk i 

lokalforeningen, timetal 12.272 timer 7.3 årsværk



5. Personalerettede 
aktiviteter

Vi har haft 2 personalemøder i år, d. 14.9. og d. 12.9. med fin tilslutning, gode indlæg fra 
Ina og Nanna fra Mødrehjælpen.

Den 10.6. gik årets personaletur til Mødrehjælpen i København, oplæg om arbejdet v. 
Ninna Thomsen og Maria Norup Hertz. 
Vi så Holmens Kirke og Kanalrundfart. 
En drink i Nyhavn og spisning på Res-taurant Petersborg – en herlig dag med godt udbytte 
og herligt samvær.

Dejlig julekomsammen i butikken, flot planlagt og gennemført at 4 gæve kvinder, tak for 
det!

Hyggelig ”god-jul-komsammen” d. 21.12. med flot tilslutning



Godt samvær i MH
Vores fælles oplevelser og samarbejdet om dagligdagen i butikken og i foreningen 
for-tæller, at vi er en rigtig god frivilliggruppe, som sammen skaber en god 
atmosfære i butikken og i aktiviteterne. 

Vi oplever vist alle sammen, at det er rigtigt rart at være en del af MH i Nykøbing F.



6. Perspektiver 2023 - aktiviteter

Tur til Labyrinten i Toreby foråret 23.

10 x familieferieophold tipitelte med bålmad

og sjove aktiviteter på Reersø Camping.

Vi har afsat 40.000 kr. til familieture i 23.

Far og børn evt. fisketur- og/eller fodboldtur

2 x Legejunglen i uge 7 og i uge 42, succes

Julefilm ml. jul og nytår bibeholdes, succes

Evt. fællesarrangement med musik, madlav-

ning, leg mm. for familier i samarbejde med 

koordinator i GBS Kommune.

Forsøge at udvikle Café for Mor.

Den rullende Kagemand fortsat, gerne kon-

takt til flere familier med behov.

Ønsketræet fortsat og evt. juletræsfest.



Perspektiver 2023 fortsat:

Indretning af kontor på 1.sal, så brugere kan 
kontakte Mødrehjælpen ”i fred og ro” ved 
behov.
Indretning af mødelokale i kontoret.

Fortsat udvikling af butikken og af vores aktivi-
teter. 

Fortsat opmærksomhed på at bibeholde vores 
gode arbejdsmiljø, så alle trives ved det frivil-
lige arbejde.



Afsluttende bemærkninger:
• Mødrehjælpen i Nyk. F. har konsolideret sin 

placering blandt humanitære organisationer 

i området. Vi er synlige og velbesøgte.

• Vi modtager de flotteste donationer.

• Vi kontaktes af samarbejdspartnere.

• Vi kontaktes af pressen.

• Vi holder oplæg i forskellige organisationer, 

når forholdene tillader det.

• Der kommer flere og flere kunder i butikken.

• Vi vil fortsat udbygge samarbejdet med 

Familiehuset, sagsbehandlere og andre 

aktører.



Vi skal huske, at lysten til at være med, er den drivende kraft for den enkelte 
frivillige og for foreningen. Det skal vi værne om i omgangen og i samværet med 
hinanden. Det frivillige arbejde skal give mening for den enkelte og skabe vækst til 
gavn for dem, vi er her for: de udsatte og sårbare børn og deres familier.



Tak for jeres store indsats i vores lokalforening          
☺☺☺☺☺

• Dette var ordene…

• Tak fordi I var tålmodige og holdt 
ud til det sidste ord…

• Hermed overgi´r jeg beretningen 
til videre behandling i general-
forsamlingen…
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