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Referat af bestyrelsesmødet 7. oktober 2021   
Deltagere: Sanne Vahlun (formand), Gerda Jepsen (næstformand), Maybritt Kay Hinrichsen (centerleder), 

Peter Baum, Annette Keldorff Stofsky, Solvejg Ravn, Inger Boserup, Anne Linnet Juhl og Kirsten Bruhn 

(referent). Afbud: Dorthe Christensen og Tina Lybæk Petersen   

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

Dagsorden:   

1. Orientering ved centerleder Maybritt Kay Hinrichsen   

- Forventet regnskab 2021: Forbruget på enkelte af kontiene er ændret lidt i forhold til formålene i det 

oprindelige budget. Større ændringer vil blive forelagt bestyrelsen til beslutning. Regnskabet forventes at 

balancere ved årsskiftet.  

- Budget 2022: Maybritt drøfter forslag til budget 2022 med kommunen den 8. oktober 2021. Det 

forelægges bestyrelsen til beslutning på næste bestyrelsesmøde. Budgettet vedlægges dagsordenen som 

bilag. Fremover vil budget og regnskab blive godkendt af bestyrelsen, før det forelægges kommunen. Der 

etableres et årshjul vedrørende bestyrelsens møder og opgaver, som drøftes på den kommende 

strategidag. 

- Belægning: I august var den på 43,87 % og i september på 77,33 %.     

- Havemand: I forslaget til budget 2022 er der afsat midler til havearbejde i to timer om ugen. 

- Udslusningsansøgning: Centeret har fået afslag fra Udlændinge- og Integrationsministeriet på ansøgningen 

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

muligvis blive muligt at søge igen på et senere tidspunkt. 

2. Drøftelse af frivillige   

- PR-plan: Planen 2019 er blevet opdateret og planlægges lanceret i månederne oktober 2021 – januar 2022. 

Der vil som tidligere være biograf- og radiospots, Facebook-bannere og opslag på pylonerne ved indfaldsvejene. 

Budgettet er på ca. 49.000 kr., hvoraf halvdelen er anvendt på indkøb af T-shirts og sweatshirts til personale og 

frivillige samt til produktion af små kort med centrets kontaktoplysninger til omdeling relevante steder. 

Bestyrelsen godkendte, at kampagnen igangsættes som planlagt. 

- Nattevagter: Der er behov for mere fleksibilitet i kravene til de frivillige. Det er vanskeligt at få nattevagter 

besat, hvorfor det vil være mest hensigtsmæssigt at få faste betalte nattevagter. Det er der ikke råd til i det 

nuværende budget. I 2022 skal der imidlertid forhandles en ny driftsaftale med kommunen fra 2023 og frem, og 

i centrets forslag til budget kan eventuelt indarbejdes ca. 500.000 kr. til faste nattevagter. Det besluttes at 

drøfte større fleksibilitet vedrørende de frivillige og specielt problemet med nattevagter på bestyrelsens 

kommende strategimøde.    

3. Strategidag ved Sanne Vahlun    

Da det er umuligt at finde et tidspunkt, hvor både personale og bestyrelse kan afholde et fælles strategimøde, 

besluttes følgende: fredag den 19. november 2021 afholdes strategmøde med centrets personale og de af 

bestyrelsens medlemmer, der har mulighed for at deltage. Da ikke alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage, 

træffes der ikke endelige beslutninger på mødet. Torsdag den 2. december kl. 15 afholdes strategimøde for 



bestyrelsen, forudsat at alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Mødet afsluttes med en middag, og 

personalet inviteres til at deltage. Maybritt finder lokaler ude  i byen og klarer alle øvrige praktikaliteter. 

4. Kvindeparaplyen  

 

Inger B. og Anne L. bliver fremover centrets repræsentanter i Kvindeparaplyen, som er et overordnet 

samarbejde mellem Soroptimisterne, Lions Als, Zonta og Krisecentret med to medlemmer fra hver forening. 

Næste møde er tirsdag den 18. januar 2022 kl. 16 på Krisecentret.  

 

Inger B. overtager Maybritts plads i Orange Udvalg, som er et samarbejde mellem Soroptimisterne og 

Krisecentret. Der planlægges initiativer fredag den 26. og lørdag den 27. november i Borgen i forbindelse 

med FN’ kampagne Bekæmp vold mod kvinder. Anne L., Inger B. og Sanne V. deltager i Borgen på vegne af 

centret. Næste møde i Orange Udvalg er mandag den 1. november kl. 15. 

   

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

m.v. 

 

Centret har sendt Håndbog om databeskyttelse til kommunen med henblik på godkendelse, men har ikke 

modtaget svar endnu. Bestyrelsen nedsætter et lille udvalg bestående af Solvejg R. og Peter B., som skal stå 

for den endelige udarbejdelse af håndbogen til bestyrelsens godkendelse.  

 

6. En festlig sammenkomst   

Festudvalget udsender datoforslag inden længe.    

7. Eventuelt   

- Bestyrelsen står for julearrangementet den 12. december hvert år. Det skal planlægges nu. Der er brug for 

hjælp til modtagelse af gæster og især hjælp i køkkenet.   

- På ønske fra de frivillige ligger der nu papirkopier af bestyrelsesreferaterne på kontoret.  

8. Næste møde   

Ikke aftalt  
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