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Referat af møde i bestyrelsen den 10. januar 2022 (Teams)  

Deltagere: Sanne Vahlun (formand), Gerda Jepsen (næstformand), Peter Baum, Annette Keldorff Stofsky,  

Solvejg Ravn, Inger Boserup, Dorte Christensen, Tina Lybæk Petersen, Anne Linnet Juhl, Maybritt Kay 

Hinrichsen (centerleder) og Kirsten Bruhn (referent)   

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

Dagsorden:  

1. Økonomi  

Regnskab 2021: Maybritt forelagde det foreløbige regnskab pr. 10. januar 2022. Regnskabsmodellen er 

fastlagt af Krisecentrets revisor i henhold til kommunens bestemmelser. Kommunens tilskud er på ca. 3 

mio. kr. årligt. Det er muligt at overføre midler fra år til år. Regnskabsresultatet kan p. t. opgøres til ca.  

35.000 kr. i overskud. Det endelige regnskab foreligger dog først på et tidspunkt i marts.  

Bestyrelsen vil fremadrettet drøfte kriterier for honorering af ekstraordinært arbejde udført af personale 

eller frivillige vedrørende ledelse eller drift. Bestyrelsesarbejde skal fortsat ikke honoreres.  

Bestyrelsen godkendte det foreløbige regnskab 2021.  

Budget 2022: Maybritt forelagde sit forslag til budget 2022. Budgettet er stort set identisk med tidligere års 

budgetter med en vis tilpasning i forhold til tidligere forbrug og ønsker om nye tiltag i 2022. Det besluttes, 

at udgifter til leasing og drift af en bil fjernes fra budgettet. I stedet indarbejdes der inden for 

budgetrammen et beløb til yderligere personaletimer på centret.     

Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen forslaget til budget 2022.  

2. Belægning 2021 v/ Maybritt  

Belægningen har været stigende siden august og i gennemsnit ligget på 60 %. Den lave belægning skyldes 

muligvis Corona. Lige nu er der fuldt hus. Herudover har der været 177 henvendelser for rådgivende 

samtaler. Dette arbejde får krisecenteret ikke særskilt honorering for. Maybritt vil tage sagen op med 

kommunen. Bestyrelsen ønsker, at Maybritt udarbejder statistik på, hvor mange henholdsvis etnisk danske 

kvinder og kvinder med udenlandsk baggrund, der flytter ind på centret.  

3. Uanmeldt tilsyn v/ Maybritt  

Centret fik gode karakterer på de fleste parametre. Tilsynet gav mindre gode karakterer til parametrene 

Uddannelse og beskæftigelse samt Selvstændighed og relationer. Hvilket er det samme som tidligere. 

Tilsynsrapporten lægges på hjemmesiden.   

  



4. Orientering vedrørende husassistent v/Maybritt  

Den ansatte husassistent levede ikke op til forventningerne og blev opsagt ved udgangen af prøveperioden. 

Et nyt stillingsopslag på Facebook har givet mange henvendelser.  

5. Orientering om ”ambassadørgruppen” v/Maybritt  

I forlængelse af drøftelser på strategiseminarerne har Maybritt tilknyttet to unge frivillige med et bredt felt 

af ressourcer til varetagelse af diverse opgaver (som dansk, budget og kreativ/håndarbejde undervisning).   

6. Eventuelt  

- Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at afhente deres julegave.  

- Maybritt har indhentet tilbud vedrørende flytning af vagtværelse m.v. Den endelige økonomi 

kendes endnu ikke. Punktet sættes på dagsordenen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.  - 

 Maybritt og Anne deltager i mødet i Kvindeparaplyen den 18. februar. I forhold til både 

Kvindeparaplyen og Kvindekomitéen er holdningen, at vi ikke deltager i helt samme omfang som 

tidligere.   

Næste møde afholdes mandag den 31. januar 2022 kl. 16.30 på centret.  

 

 


