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Sønderborg Kvinde- & Krisecenter 

 

Referat af bestyrelsesmøde 5. april 2022 

Deltagere: Sanne, Gerda, Anne, Anne, Maybritt, Peter, Astrid, Solvejg (referent) 

Fraværende: Dorte, Annette, Inger 

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

Dagsorden 

1. Konstituering af bestyrelsen 
Hver enkelt præsenterede sig selv af hensyn til de to nye suppleanter, Astrid og Marren. 

Sanne blev valgt til formand på generalforsamlingen. Til næstformand valgtes Gerda, og til 
referent valgtes Solvejg. 
 

2. Skrivelse fra Socialtilsyn 
Vi skal sende materiale ind til Socialtilsyn Syd for bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i 
KKC’s bestyrelse i 2021 vedrørende uddannelse og øvrig relevant baggrund. Medlemmerne 
(undtagen Astrid og Marren) sender et par linjer til Maybritt senest 18. april 2022, som 
sender det videre til Socialtilsyn Syd. Se tidligere udsendt mail fra Socialtilsyn Syd. 
 

3. Budgetgennemgang 
Regnskab/budget: Maybritt gennemgik regnskab for 1. kvartal 2022. Tilskud fra kommunen 
er endnu ikke kommet ind på KKC’s konto, det forventes snarest. Der har været store 
udgifter til forsikringer mv. i første kvartal, det udligner sig i løbet af året. 

Belægning: Januar 92,3%, februar 77,9%, marts 95,5%. I februar var centret lukket delvist 
ned pga. Corona-smitte blandt medarbejderne. 

Bogholderopgaver: Maybritt orienterede om muligheden og ønsket om en fastansat 
bogholder, da hun har behov for blandt andet at kunne følge regnskabet i det daglige.  
 

4. Orientering om forskellige tiltag 
Maybritt har fremsendt foreløbige rapporter på fremdriften i strategi-grupperne til 
bestyrelsen, og der opfordres til at stille spørgsmål. 
Der er ledige pladser i flere strategi-grupper, bestyrelsesmedlemmer opfordres til at byde 
ind, hvis man har lyst og mulighed til at deltage. Grupperne kan ses i referat fra 31. januar 
2022. 
 

5. Årshjul drøftes 
Bestyrelsesmøder fastlægges fra gang til gang med rullende ugedage. Ved presserende 
emner kan afholdes online møder med de medlemmer, der kan på det tidspunkt. 
Indholdet af årshjulet vil blive taget op løbende i de kommende møder. 
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6. Datahåndbog samt data om brugere og frivillige  
Datahåndbogen blev godkendt. Den gøres klar til tryk, så den kan komme med på 
koordinatormødet den 28. april 2022. 

Dokument for beboere godkendt. Det skal besluttes, hvordan det skal bruges fremadrettet. 

Dokument for frivillige skal have indført oplysning om cpr-nr. til brug for indhentning af 
børneattester til de frivillige. Dokumentet sættes på til endelig godkendelse ved næste 
møde. 

7. Eventuelt 

Punktet blev afviklet i starten af mødet, hvor Gerda orienterede om sin deltagelse i NADA-
kursus på KKC’s vegne. 

 

Næste møde mandag 16. maj 2022 kl. 16-18.30 i KKC 


