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Referat af bestyrelsesmødet 25. august 2021  

Deltagere: Sanne Vahlun (formand), Gerda Jepsen (næstformand), Maybritt Kay Hinrichsen (centerleder), 

Peter Baum, Annette Keldorff Stofsky, Solvejg Ravn, Tina Lybæk Petersen, Inger Boserup, Anne Linnet Juhl 

og Kirsten Bruhn (referent). Afbud: Dorthe Christensen   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dagsorden:  

1. Præsentation af ny leder v/Maybritt Kay Hinrichsen  

Maybritt orienterede om sig selv og sit professionelle liv til dato.  

2. Orientering om perioden fra seneste bestyrelsesmøde indtil Maybritts tiltrædelse v/Sanne V.  

Sanne V. og Gerda J. har i perioden fungeret som ledelse for centret. Herudover har det faste personale og 

flere af de frivillige ydet en stor indsats. Der har været mange opgaver, bl.a. med at få dækket de forskellige 

vagter. En verserende sag har endvidere gjort det nødvendigt at præcisere over for de frivillige, at 

kontakten til beboere skal ophøre, når disse forlader centret.   

3. Orientering om tanker og igangsatte tiltag v/Maybritt H. og Sanne V.   

Maybritt orienterede om en mulig kommende ansøgning til Udlændinge- og Integrationsministeriet om 

midler til et projekt målrettet udslusning af kvinder, der har været udsat for æresrelateret vold. Projektet 

vil muligvis tiltrække flere kvinder med beskyttelsesbehov til et ophold på SK&K. Det vil kræve ansættelse 

af mere personale og en vis omorganisering af huset. Bestyrelsen afventer nærmere detaljer.   

Maybritt orienterede endvidere om sine tanker vedrørende haven og eventuel anskaffelse af en bil.   

Maybritt opfordrer alle til at tilmelde sig kommunens frivilligdag i Nordborg fredag den 24. september bl.a.  

for at profilere Krisecentret.   

4. Fokus på de frivillige. Drøftelse af tiltag til at få flere med, hvorledes de bedst klædes på, hvilke 

forpligtelser og rettigheder de arbejder under, og hvorledes det fremadrettet kan struktureres på den 

mest optimale måde  

Det skal drøftes, om opgaven med at besætte vagter kan gøres mindre arbejdskrævende. Endvidere skal 

det overvejes, om vagtforpligtelsen kan gøres mere fleksibel og dermed tiltrække flere frivillige. Solvejg R.  

og Gerda J. sætter en hvervekampagne efter flere frivillige i gang snarest muligt. Punktet sættes på 

dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.  

5. Drøftelse af Håndbog om databeskyttelse, forpligtelser generelt i forhold til GPDR-lovgivning, 

arkiveringsforpligtelser m.v.   

Den nugældende håndbog blev godkendt af ledelsen i 2018 og forelagt bestyrelsen til orientering. Sanne V. 

ønsker en fornyet gennemgang af håndbogen for at sikre, at databeskyttelsen på centret er i 

overensstemmelse med lovgivningen på området. Det er dog vigtigt at sikre, at de frivillige har adgang til  
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relevant information om beboerne for at kunne støtte dem maksimalt. Et internt journalsystem kunne 

muligvis være en løsning. Bestyrelsen ønsker ikke, at centret som selvejende institution integreres i 

kommunens journalsystem.  Punktet sættes på dagsordenen på næste møde.   

6. Drøftelse af tema/strategidag med leder, fagansat personale og bestyrelsen  

Dagen holdes uden for huset på en lørdag. Ledelsen fastsætter indholdet. Maybritt H. beder personalet om 

snarest at sende datoforslag ud til alle.   

7. En festlig sammenkomst. Opfølgning fra sidst fra det nedsatte udvalg  

Intet nyt  

8. Eventuelt  

Henvendelser til Ældresagen og andre frivillige organisationer har ikke resulteret i en person, der vil holde 

centrets have. Bestyrelsen vil overveje, om der skal hyres et privat firma.  

Kompetenceudvalget har udbudt kurser i Kulturforståelse og Aktiv Lytning til de frivillige. Medlemmerne af 

bestyrelsen opfordres til at deltage.   

9. Næste møde  

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 7. oktober kl. 16.30.   

  


