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Bestyrelsens beretning til GF 2020 

Det er med glæde, at jeg på bestyrelsens vegne byder velkommen til generalforsamlingen efter 

lokalforeningens 1ste år. Meget er der sket siden den stiftende generalforsamling, en del af den 

oprindelige bestyrelse er udtrådt, mens andre heldigvis er trådt ind i stedet for. Det første år, har 

været et år, hvor vi skulle finde ud af hvem vi er i bestyrelsen, hvordan arbejder vi bedst sammen, 

samt vores styrker og svagheder. 

Vi skulle danne netværk, med andre organisationer, bl.a. den lokale afdeling af Inner Wheel, 

sundhedsplejerskerne, jordemødrene, kommunerne, erhvervslivet, institutionerne og hvor det ellers 

gav mening, for at vi kunne opstarte de initiativer og aktiviteter, som vi gerne vil tilbyde og udbrede 

i vores lokalområder. 

Årets første måned skulle vi færdiggøre butikken, og det trak både blod, sved og tårer. Det var en 

hård måned, det kommer vi ikke udenom, men mange meldte sig som frivillige og deltog i det 

benhårde arbejde, med at skaffe, indkøbe, hente, male og sørge for, at butikken BLEV klar. 

Samtidig med færdiggørelsen skulle butikken lanceres, så ingen kunne være i tvivl om, at NU var 

mødrehjælpen lokalforening Ringsted, kommet til byen. På selve åbningsdagen gik de 

aktivitetsansvarlige f.eks. op og ned af byens gader, med en barnevogn fyldt med bamser, og 

invitationer til alle de mødte om, at komme og deltage i festen. 

Åbningsdagen blev en succes, på alle parametre. Udover at borgmester Henrik Hvidsteen, samt 

Frivilligchef Maria Norup Hertz, bidrog med gode velkomsttaler, så donerede de lokale 

supermarkeder og enkelte borgere, alt hvad vi kunne ønske, og mere til, så ingen kunder gik sultne 

derfra. 

TMS stillede med 2 spillere, som uddelte merchandise og skrev underskrifter til deres fans, 

Brøndby IF havde doneret en fodbold med underskrifter fra mændenes førstehold, for at se om vi 

dermed også kunne tiltrække mændene på dagen, og det lykkedes heldigvis       

Pigekoret stillede også op og sang smukt for kunder og frivillige. 

Derudover kom der MANGE kunder. Det var helt overvældende, at der kom SÅ mange. Til tider 

kunne man have svært ved at bevæge sig rundt i butikken, fordi alle ville rundt og se det hele, og få 

gode, kvalitetsting med hjem. Da dagen var gået kunne vi se tilbage på en god dag, med mange 

glade mennesker, og et fantastisk salg på over 6000 kr. Og nu vidste alle, at vi havde åbnet butik. 
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Pressen havde inden hjulpet godt til med at sprede det glade budskab, og de mødte talstærkt op på 

dagen, med virkelig gode reportager efterfølgende. Vi har i det forgangne år haft et rigtig godt 

samarbejde med både den lokale og regionale presse, hvilket vi er meget taknemmelige for. 

Butikken 

For at kunne afholde aktiviteter og udøve den hjælp vi brænder for, er vi afhængige af, at butikken 

er en succes. Og for, at der kan tjenes penge til lokalforeningen, er det alfa omega, at vi har en stor 

gruppe af butiksfrivillige, for ikke at trække alt for meget på den enkelte frivillig, da det kan få 

andelen af frivillige til at falde. 

Det var desværre op ad bakke de første måneder, for selvom vi havde tilgang af nye frivillige, faldt 

andre fra. Da det blev sommerferie så vi os derfor nødsaget til, at holde lukket hver onsdag i en 

måned, for at få enderne til at mødes. Henover efteråret begyndte tilstrømningen at stige, samtidig 

med at der stort set ikke var frafald. Og det betød, at vi ved årets slutning havde, en stabil gruppe af 

frivillige, så presset på den enkelte frivillig ikke er så stort. 

Udover de frivillige har vi også brug for, at der dels kommer donationer dels kunder, som vil købe 

de ting vi har i butikken. Dette gøres bl.a. ved, at de frivillige gør en stor indsats for at være 

imødekommende, hjælpsomme og bestræber sig på, at butikken altid er ren, pæn og indbydende, at 

komme i. Der kommer mange kunder i butikken, og vores høje standard roses meget, hvilket de 

frivillige kan være både stolte over og glade for. Det betyder også at kunderne kommer tilbage igen 

og igen for at handle. Der er 30 butiksfrivillige i alt. 

Den butiksansvarlig, der samtidig er bestyrelsesmedlem, danner sammen med 4 personer 

butiksudvalget. De har hver især tovholderfunktioner og dækker hver deres område i butikken. De 

har det overordnede ansvar for butikkens drift, men ellers fordeler de frivillige, som er på vagt på 

dagen, selv dagens opgaver imellem sig; alle tager ansvar og hjælper hinanden med de mange 

opgaver, i en god, positiv ånd. Desuden er en af de butiksfrivillig tovholder på babystartpakkerne. 

Dem er der udleveret 18 af i 2019. 

Butikkens omsætning det første år svarer til det forventede. Der er udarbejdet et årshjul, så de 

frivillig ved hvilke opgaver der er planlagt i årets løb. Årshjulet er ophængt i personalerummet, så 

alle frivillige kan følge med i, hvad der er planlagt. Det tøj og legetøj der frasorterer eller som ikke 

bliver solgt, afhentes af Dansk Balkan mission, som sørger for at videredistribuere tingene til andre 

værdigt trængende. 
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Aktiviteter 

I forhold til aktiviteter, så har det været mere udfordrende, at få fat i det nødvendige antal 

aktivitetsfrivillige. Og det har trukket store veksler på de aktivitetsansvarlige, de butiksfrivillige og 

resten af bestyrelsen. For at få flere frivillige, har vi forsøgt forskellige tiltag i det forgangne år og 

fokusset i 2020 er, at få flere til at melde sig som aktivitetsfrivillige, så vi kan få udbredt og 

opstartet flere aktiviteter fremadrettet. 

Som udgangspunkt kan man sige, at for at lokalforeningen kan gøre den forskel i lokalsamfundet, 

som alle i bestyrelsen er interesseret i at vi gør, så skal de 2 ben, butik og aktivitet, stå støt plantet 

som hvert sit ben under lokalforeningen, Det ene ben, butikken, står godt og stabilt forankret. Og 

planen er som allerede optegnet, at vi i 2020 også får et stabilt aktivitetsben. 

I forhold til synlige aktiviteter, så er der afholdt en del konkurrencer i samarbejde med butikken. 

Derudover har vi også deltaget på Ringsted børnefestival, med en fiskedam. Det var en kæmpe 

succes. I de 6 timer som festivalen varede, kom der 385 børn, så der var travlt, og selvom der var 

kø, var der ingen sure miner hos børnene. Dagen endte med at blive en både stor og positiv 

oplevelse. 

Igennem året er der uddelt 12 ”Den rullende kagemand”, som udsatte børnefamilier kan søge på 

deres børns vegne, og dermed give dem en fødselsdag, sammen med deres skoleklasse eller i 

institutionen. Det lokale Munkegårdens Bageri, sponsorerer kagemanden til fødselsdagen. 

Vi opstartede babystartpakkerne i april med Ringsted kommunes sundhedsplejersker, og med Sorø 

kommunes sundhedsplejersker i maj, siden kom jordemødrene, der er tilknyttet begge kommuner 

til. Vi har en god kommunikation med dem alle, og de fremkom hurtigt med et ønske om, at få 

nogle gavekort, som ikke kun er til de nybagte mødre, da de kunne konstatere, at der et yderligere 

behov for hjælp, i de hjem de kommer i. Det ønske har vi imødekommet og lavet hjælpegavekort, 

som er på 400 kr. I 2019 er der indleveret 23 hjælpegavekort i butikken. 

Selvom foreningen blev opstartet i slutningen af november 2018, nåede vi at opsætte et Ønsketræ i 

december 2018, som blev en virkelig stor succes. Derfor vidste vi allerede da året startede, at vi 

også ville have et Ønsketræ i 2019, men denne gang ville vi have 1 ønsketræ i hver kommune. 

Begge Ønsketræer blev en succes, både i forhold til samarbejdspartnerne og i forhold til hvor 

hurtigt gavehjerterne forsvandt. I Sorø var de væk indenfor 5 dage, i Ringsted gik der 7 dage, men 

der var også lidt flere gavehjerter på det Ønsketræ. 
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De aktivitetsansvarlige havde fået den geniale ide, at involvere lokale børn i projektet, og fik 

kontakt til en SFO i Ringsted, hvor børnene designede og producerede gavehjerterne til begge træer. 

Det gav en unik mulighed for, at tale med børnene om et virkelig svært emne; børn der lever i 

fattigdom her i Danmark. Det gav også børnene både indsigt i og en mulighed for, at hjælpe børn 

som måske ikke er helt så heldigt stillet som de selv er. Og vi håber, at de også fik talt med deres 

forældre om emnet, efter en dag fyldt med informationer og smukt udformet gavehjerter. 

Pædagogerne har i hvert fald meldt tilbage, at børnene og de selv, fik meget ud af dagens emne og 

samtaler. 

De aktivitetsansvarlige har arbejdet på, at få flere samarbejdspartnere gennem det første år. Et 

konkret samarbejde er etableret med Børns voksenvenner, der startede op som lokalforening i 

Ringsted i 2019. I 2020 fortsætter samarbejdet med Børns voksenvenner og derudover skulle der 

gerne også starte samarbejde op med Ringsted spejderne, Roklubben og De Grønne Malere. 

Der er ingen tvivl om, at der har været stor fokus og interesse for vores lokalforening, samt at der er 

blevet lagt mærke til os, og det vi allerede har udrettet. Vi har fået flere uopfordret pengedonationer, 

fra forskellige aktører. Samtidig får vi næsten altid ”ja”, når vi spørger om butikkerne i nærområdet 

vil donere til en konkurrence, eller f.eks. en sækkevogn, så de butiksfrivillige sparer ryg og ben. 

Hvad er visionen fremadrettet? 

Det er at fortsætte i det spor vi har lagt og har fokus på, at de frivillige trives, i både butik og 

aktiviteter, samt tiltrække flere frivillige, så vi kan komme med flere tilbud, til de udsatte familier. 

For uden de frivillige, kan vi ikke hjælpe dem vi gerne vil. 

Vi skal opretholde den høje standard vi allerede har i butikken, så kunderne bliver ved med at 

komme tilbage og købe de ting de har brug for hos os. Et andet fokusområde er at vedligeholde og 

udbygge de samarbejder vi har indgået  

Bestyrelsen vil også udtrykke vores store TAKNEMELIGHED til ALLE de frivillige, fordi de har 

valgt, at lægge deres frivillige kræfter i Mødrehjælpen Ringsteds lokalforening. Det er vi både 

meget ydmyge og stolte over. 

Til sidst vil bestyrelsen gerne rette en speciel tak til den butiksansvarlige og det samlede 

butiksudvalg. Vi er fuldt ud klar over, og har stor respekt for, det store arbejde I stod over for, da 

den ene butiksansvarlige meget pludseligt valgte at trække sig. Det kom som en overraskelse for 

alle, men I tog den opgave på Jer, med det samme, fik arrangeret et akut butiksudvalgsmøde 
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allerede dagen efter vedkommende gik, fik uddelegeret de opgaver vedkommende sad med, fik 

samtidig rakt hånden ud og fik de frivillige til at støtte op om og være med Jer, igennem den svære 

proces. 

Det er resten af bestyrelsen MEGET taknemmelige for, det var en stor lettelse, at se hvor effektivt 

og hurtigt, I alle fik styr på tingene. Hvor professionelt I agerede og ikke en af Jer eller de menige 

frivillige, valgte at smide håndklædet i ringen. I stod sammen og førte butikken videre, uden at man 

udadtil kunne se, at der internt var sket ændringer. Tusind tak for Jer, vi er klar over hvad det har 

krævet af energi og tid, men I har håndteret hele situationen til UG med kryds og slange       

Derfor vil vi bede dig Lonni, vores butiksansvarlige, om at modtage en lille erkendtlighed, som du 

kan tage med til Jeres næste butiksudvalgsmøde, så I har lidt I kan hygge Jer med       

Og hermed indlader jeg beretningen til generalforsamlingens godkendelse. 


