Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

Referat af møde i bestyrelsen den 21. juni 2021
Deltagere: Sanne Vahlun (formand), Gerda Jepsen (næstformand), Peter Baum, Annette Keldorff Stofsky,
Solvejg Ravn, Inger Boserup og Kirsten Bruhn (referent)
Fraværende: Dorte Christensen, Tina Lybæk Petersen og Anne Linnet Juhl
Mødet blev afholdt på Krisecentret

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dagsorden:
1. Evt. bemærkninger eller tanker i forhold til seneste møde, herunder arbejdsnotatet
Ingen bemærkninger
2. Orientering om ansættelsesprocessen til ny leder
Sanne orienterede. Der var 18 ansøgere til stillingen, og tre kom til samtale. Den ansøger, der fik tilbudt
stillingen, har sagt ja med start primo august.
3. Præsentation af ny leder
De ny leder har pædagogisk uddannelsesbaggrund og en del års ledererfaring inden for det kommunale
område. Sanne offentliggør navnet, når alle ansættelsesformaliteter er på plads.
4. Indledende drøftelse af, hvad der er vigtigst at ny leder sætter fokus på
Bestyrelsen ønsker, at den ny leder sætter fokus på rekruttering af flere frivillige. Som et led heri bør også
samarbejdet med Kvindeparaplyen og med Soroptimisterne omkring FN’s kampagne Bekæmp vold mod
kvinder i november hvert år fortsætte.
5. Orientering og drøftelse af vores nuværende situation omkring krisecenteret, herunder hvorledes det
fungerer uden leder og evt. udfordringer, der skal løses inden ny leder tiltræder
Sanne orienterede om situationen siden sidste møde. Følgende blev drøftet/besluttet:
•

•

Bestyrelsesreferaterne offentliggøres på centrets hjemmeside med virkning fra det konstituerende
bestyrelsesmøde 12. april 2021. Sanne sender fremover godkendte referater i PDF-format til
Solvejg, som lægger dem på hjemmesiden. Ordningen evalueres om et år.
Socialtilsynet har rykket for modtagelse af centrets Årsrapport 2020, som skulle have været tilsynet
i hænde senest 1. juni. Desuden skal centret indberette relevante nøgletal til Tilbudsportalen.
Sanne kontakter den tidligere leder Karina Lüthje for hjælp.
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•
•

•
•

Frivilligrådet m.fl. har sendt centret en invitation til deltagelse i et dialogmøde vedrørende den
kommende civilsamfundsstrategi den 29. juni kl. 11.30-13.00 (zoom-møde). Frist for tilmelding: 25.
juni kl. 12. Hvis et medlem af bestyrelsen deltager, ønskes et referat på næste bestyrelsesmøde.
Centret mangler en morgenvagt kl. 7.00-9.30. Bestyrelsen foreslår, at det faste personale deles om
morgenvagterne i august, mod at den pågældende fritages for forpligtelsen som bagvagt i den
måned. Peter klarer så bagvagten i august. Hvis den løsning ikke kan lade sig gøre, forsøges med en
flexjobber fra Jobcentret.
Sanne har besluttet at købe en annonce for centret på de kommende biblioteksposer.
Aabenraa Krisecenter har sendt en invitation til den årlige temadag for frivillige og personale ved
krisecentre i Aabenraa, Sønderborg og Haderslev. Temadagen er lørdag den 30. oktober kl. 9.0015.00 med emnet konflikthåndtering. Nærmere program følger. Sanne melder tilbage, at vi
deltager som sædvanligt.

6. Godkendelse af håndbog om databeskyttelse
Centret har revideret Håndbog om databeskyttelse og fremlægger den til bestyrelsens godkendelse.
Essensen er, at alle personfølsomme data skal slettes løbende. Datatilsynet fører tilsyn med vores regler og
kan uddele bøder, hvis de centrale regler ikke overholdes. Bestyrelsen ønsker derfor en nærmere
redegørelse for regelgrundlaget m.v., før håndbogen godkendes. Sanne drøfter sagen med personalet.
7. En festlig sammenkomst. Ideer og tanker til at sætte retning på dette forslag
Det besluttes at holde en festlig sammenkomst for bestyrelsen og den ny leder i løbet af efteråret. Der
nedsættes et arbejdsudvalg bestående af Dorte, Inger og Annette, som kommer med forslag til dato,
indhold og budget.
8. Tanker til overvejelse omkring krisecenterets rolle og fokusområde. En kort dialog som igangsætning
mhp., at vi sætter et emne på fremadrettet til drøftelse af dette.
Bestyrelsen beslutter at afholde en temadag for ledelse og faste medarbejdere i oktober med henblik på at
diskutere, hvordan centret videreudvikler sin position som et fagligt attraktivt tilbud til voldsramte kvinder.
Erfaringer fra andre krisecentret samt inspiration fra LOKK bør danne grundlag for drøftelserne. Solvejg
sender en Doodle ud til fastlæggelse af mødedato.
9. Eventuelt
Centret mangler en havemand/pedel i nogle timer om ugen primært i sommerhalvåret, helst en frivillig.
Annette forespørger hos Ældresagen. Kirsten spørger i sit netværk.
Badeværelset for beboerne trænger til renovering. Sagen udsættes til ny leder er ansat.
Loftet er fyldt med papirer og andet materiale, som trænger til oprydning. Sagen udsættes til ny leder er
ansat.
Det bør overvejes at oversætte vores hjemmeside til flere sprog. Sagen drøftes på et senere møde i
bestyrelsen.
Bestyrelsen vil undersøge, om centret har en regelfastsat forpligtelse til at oprette og vedligeholde et arkiv.
10. Næste møde: Næste møde afholdes onsdag den 25. august kl. 16.30 på centret.

