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Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2022    
Deltagere: Sanne Vahlun (formand), Gerda Jepsen (næstformand), Maybritt Kay Hinrichsen (centerleder),  

Peter Baum, Annette Keldorff Stofsky, Solvejg Ravn, Inger Boserup, Dorte Christensen, Tina Lybæk Petersen  

og Kirsten Bruhn (referent).   

Fraværende: Anne Linnet Juhl    

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

Dagsorden:    

1. Orientering ved Maybritt og Sanne    

Budgetmøde med Sønderborg Kommune: Forventet regnskab 2020-2021 samt budget 2022 blev godkendt 

af kommunen. Overskud fra det enkelte regnskabsår overføres automatisk til næste budgetår.  

Ønsket om yderligere midler til lønnet nattevagt blev ikke imødekommet. Etablering af et 6. beboerværelse 

vil muligvis udløse en øget bevilling. Bestyrelsens holdning er, at Krisecentret har nattevagt.  

Interne lokaleflytninger: Maybritt og Malene arbejder på et forslag. Udgiften skønnes at blive på ca. 

100.000 kr. Der vil blive søgt fondsmidler.   

2. Nedsættelse af forskellige udvalg, der skal arbejde videre med de emner, der blev drøftet på 

strategidagene    

Som opfølgning på strategidagene drøftedes nedsættelse af følgende udvalg:  

• Udslusning/efterværn: Anne, Annette og Maybritt  

• Ambulant rådgivning: Dorte, Maybritt og måske Anne  

• Fundraising: Gerda  

• Frivilligstrategi: Solvejg, Inger, Sanne og Maybritt  

• Børnegruppen: Tina, Malene og Maybritt  

• Nattevagter: Maybritt  

• IT: Der købes ekspertise udefra. Opgaven sættes på bestyrelsens arbejdspapir  

• Årshjul over bestyrelsens opgaver og relevante aktiviteter på Krisecentret. Annette og Tina laver 

forslag  

Sanne ønsker at indskærpe ledelsesretten over for alle frivilliggrupper. Maybritt ønsker så vidt muligt at 

deltage i alle udvalg eller på anden måde at blive holdt orienteret om arbejdet. Opstart af udvalgsarbejdet 

igangsættes løbende.  

3. Kvindeparaplyen v/Maybritt     

Kvindeparaplyen holdt møde 18. januar 2022. Fra Krisecentret deltog Maybritt, som tog referat af mødet. 

Maybritt orienterede om, at vi ser os nødsaget at deltage i et mindre omfang i møderne, men møderne kan 

fortsat holdes på Krisecentret. Næste møde er onsdag den 4. maj. Inger og Anne er centrets 

repræsentanter. Kommende aktiviteter:  



• 8. marts-arrangement arrangeret af Kvindekomitéen. Krisecentret deltager med en stand, som passes af 
Maybritt, Tina, Inger og Annette. Bestyrelsesmedlemmer, der deltager i arrangementet, får billetten på 
300 kr. betalt af centret.  

• Grundlovsfejringen ved Kvindernes Eg den 5. juni er aflyst i år, da dagen falder på søndag i pinsen.  

• Kulturnat 2022 er fredag den 19. august. Krisecentret, Soroptimisterne, Zonta og Lions Als har en fælles 
stand på havnefronten. Tovholder på arrangementet er Anna-Lise Foverskov fra Lions Als. Fra 
Krisecentret deltager Maybritt, Anne og Inger. Andre frivillige vil blive opfordret til at deltage.  

• Orange dage fra 25. november: Planlægningen starter efter sommerferien.  

 
4. Orientering ved Solvejg og Peter  
 
Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.  
 
5. Gennemgang af vores arbejdspapir  
 
Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.  
 
6. Ekstra punkt: Forberedelse af generalforsamlingen  
 
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 24. marts 2022 kl. 19. Bestyrelsen mødes kl. 18. Alle medlemmer af 
Kvindeforeningen, som har betalt kontingent, har stemmeret. Forslag til dirigent: Jonna Hjeds.  
 
På valg til bestyrelsen er Tina, Solvejg og Anne, som alle modtager genvalg. På valg er også Kirsten, som ikke 
modtager genvalg.  
 
Sanne udsender snarest mail til bestyrelsen med forslag til vedtægtsændring, der præciserer, hvem der kan 
vælges til bestyrelsen. Efter godkendelse udsendes forslaget til alle medlemmer af foreningen sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen.  
 
Forberedelse af generalforsamlingen sættes på som punkt på næste bestyrelsesmøde.  
 
7. Evt.  
 
Intet  
 

Næste møde afholdes som et TEAMS-møde mandag den 21. februar kl. 16. Bemærk: Ændret starttidspunkt! 

 


