
 
 

 
Bestyrelsesberetning for 2022 

Efter generalforsamlingen i 2022 har bestyrelsen konstitueret sig og været 
sammensat på følgende måde: 

Formand og butiksansvarlig   Annemarie Hansen  
Næstformand/tovholder for Familievenner   
Tovholder for kommunikation    Cathrine Olesen  

 
Bestyrelsesmedlem og tovholder for fundraising Else Christensen   

(kasserer indtil ny kasserer bliver udpeget) 
 
Bestyrelsesmedlem og tovholder for Den rullende  Margit V. Decker  

Kagemand  
 

Bestyrelsesmedlem og butiksansvarlig   Janne Sørensen  
Bestyrelsesmedlem     Britta Nielsen 
Bestyrelsessuppleant    Karen Jacobsen  

Bestyrelsessuppleant  Ulla Bork Hansen  
Kasserer      Matthias Gotthardsen  

Blev tilknyttet bestyrelsen i løbet af foråret     
   

Bestyrelsessamarbejde  
Den første del af bestyrelsessamarbejdet i 2022 var præget af, at vi skulle finde en ny 

kasserer, og da Mathias Gotthardsen påtog sig jobbet, startede der et større projekt i 
forhold til banken at skifte kasserer. De besværligheder kan der skrives side op og 

ned om, men det lykkes og Mathias er kommet så godt ind i regnskabet, at der 
foreligger et flot regnskab til generalforsamlingen. Efter sidste generalforsamling 
udtrådte flere fra bestyrelsen, som påvirkede både fundraising og vores 

aktivitetsområde.  
 

Lokalforeningen Haderslev 
Dækker 2 kommuner Haderslev og Tønder og begge kommuner er arealmæssig 
meget stor, som strækker sig i Haderslev fra Årø – Sommersted – Gram og i 

Tønderkommune Toftlund, Rømø, Skærbæk, Tønder og til Højer. Vi prøver at varetage 
hele området, men det er svær når næsten alle frivillige kommer fra Haderslev by.  

 
Indsatser i lokalforeningen i 2022 
Beskrevet i forhold til Mødrehjælpens overordnede indsatser  

 
Hjælpeaktiviteter gennemført i 2022 

Den rullende kagemand  
Vi har udleveret Den rullende kagemand 77 gange. Det har været en kæmpe opgave 
for Margit Decker. Den rullende kagemand udleveres også i Tønder kommune. Margit 

har indgået en aftale med Kvickly i Tønder omkring levering. Margit gør en stor 
indsats for at nå ud til hele området.  

 
Startpakker  



 
 

Vi har udleveret 44 startpakker i 2022 – ansvarlige Rie Klovborg og Helga Nielsen, 
som er godt samarbejdende team, der altid sørger for at der er startpakker klar i 

butikken. 
Cathrine Olesen har indgået en aftale med sundhedsplejerskerne i Tønder, at vi levere 

startpakkerne til dem og så udleverer de pakkerne.  
 
Gavekort  

Vi har gavekort på 250 kr. Gavekortene kan bruges i vores butik.  Vi samarbejder 
med sundhedsplejerskerne, krisecenter og jobcenter som kan udlevere gavekortene til 

borgere, som har brug for ekstra støtte.  
 
I Tønder er det sundhedsplejerskerne som udleverer gavekortene, og vi finder i 

samarbejde med sundhedsplejerskerne hvad familierne har brug for, som vi leverer 
eller også finder sundhedsplejerskerne en løsning på at få tingene hentet i vores 

butik. 
 
Netværksskabende aktivitet 

Cathrine Olesen har sammen med de frivillige familievenner i samarbejde med 
sundhedsplejerskerne efter corona nedlukningen fået denne vigtige indsats op at stå 

igen. Familievennerne har også klaret babysitning mens mødrene deltager i 
samtalegruppe med sundhedsplejerskerne.  
 

Oplevelsesaktiviteter 
Det første halvår af 2022 har vi gennemført følgende aktiviteter: 

• Tur til Vojens skøjte og svømmehal  
• Bowling tur  
• Kom på sporet tur til Torning Mølle  

• Påskejagt i Dyrhaven  
 

Det andet halvår  
• Havde vi en tur til Gram slot  

Vi gennemførte ingen Julearrangement på grund af manglende ressourcer til at 

gennemføre et arrangement, men valgte til gengæld at støtte Mødrehjælpens 
julehjælp med et større beløb. 

 
1000 Dages aktivitet  
Babyhygge 

Vi har gennemført babyhygge forløb og her Ulla B. Hansen været tovholder på.  
 

Butikken 
2022 har været et rigtig godt år for vores butik, der har været stigende omsætning og 

der har ikke været lukkedage pga. manglende frivillige.  
 
Butiksansvarlige er Janne Sørensen og Annemarie Hansen, som bliver suppleret af en 

gruppe tovholdere, som gør en kæmpe indsats for at vores butik til at fremstår flot og 
butikken får rigtig meget ros af vores kunder.  

Tovholdergruppen mødes ca. hver 6. uge for at koordinere indsatsen i butikken.  
 



 
 

Vi har fået flyttet sorteringen fra kælderen op i baglokalet, der mangler lidt justeringer 
endnu, men med fælles indsats fra kasserer som handy man og Kirsten Hansens 

indsats at få struktur på sorteringen i baglokalet, så det er tilfredsstillende for os alle.  
 

Personalemøde 
Der blev afholdt personalemøde i juni måned hvor Pia Werborg (fra Kolding 
lokalforening) som er lokalforeningernes repræsentant fortalte om arbejdet i 

Mødrehjælpens Frivillighedsudvalget.  
 

Fra Garn til Barn 
Vi har i 2022 fået ny Uldmor Helga Mikkelsen. Vi har mange dygtige strikker og det er 
en fornøjelse for butikken med det flotte sortiment af nyt strik.  

 
5 års fødselsdag  

Vi fejrede lokalforeningens 5 års fødselsdag med et arrangement i butikken, hvor vi 
havde hyret en klovn som optrådte udenfor butikken. Det var et hyggeligt 
arrangement, som glædede både de frivillige og gæsterne som kom forbi. 

 
Loppemarked 

Lokalforeningen deltog igen år på loppemarkedet i Næshallen. Formålet med 
deltagelse er at synliggøre lokalforeningen.  
 

Frivillige arrangementer  
Vores årlige udflugt gik i år til Kolding Hus, hvor vi så udstillingen Mary og 

Kronprinsesserne og derefter fik vi en lækker frokost på Kolding hus.  
 
Som hvert år deltog vi også i år i Frivillighedsfesten  

 
Som noget nyt holdt vi julekomsammen for alle frivillige på Harmonien med 

æbleskiver og gløgg. Alle syntes godt om at mødes på tværs og få mulighed for at 
lære hinanden at kende.  Det var et arrangement som vil udvikle sig til en tradition.  
 

 
 

Formand  
Annemarie Hansen  
 


