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Sønderborg Kvinde- & Krisecenter 

Referat af bestyrelsesmøde 17. august 2022 

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

Fraværende: Marren 

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

Dagsorden 

1. Budgetgennemgang og seneste nyt v/ Maybritt 

 Maybritt gennemgik regnskab. Der er stort set plus på alle konti undtagen husholdning, 
forklaringen på dette er dels høj belægning på Centret og dels prisstigninger. 

  
 KKC skal spare 1% på driften, der er indgivet høringssvar til kommunen på dette krav.  

Vi har fået afslag på en ansøgning om §18-midler med begrundelsen, at vi får tilskud i forvejen. 
En løsning på dette kunne være, at der oprettes en ny støtteforening. Dette vil blive undersøgt 
senere. 

2. Belægningsprocenten v/Maybritt 

 Vi har fortsat høj belægningsprocent, hvilket er godt, fordi mange familier får hjælp. 

3. Leders beslutningskompetence v/Solvejg og Inger og Sanne 

 Leverandører til kurser, foredrag mv. under Kompetenceudvalget (KU) kan vælges af KU, og godkendes 

af Maybritt, der også godkender det økonomiske. Fremadrettet er alle beslutninger i de enkelte udvalg 

under Maybritts driftskompetence, således at det altid er Maybritt, der bringer evt. spørgsmål samt ting 

til godkendelse til bestyrelsen. 

4. Bagvagttelefonen v/ Sanne 

 Beslutning: Bagvagttelefonen ændres til aflønning pr. dag, man reelt har telefonen, og alle 

medarbejdere inklusive lederen får vederlag for telefonen. Der bliver en lille årlig merudgift ved denne 

ordning. Maybritt har som leder drifts- og beslutningskompentence på dette område. 

5. Brug af midler fra Kvindeforeningen v/Sanne 

 Annette har indhentet tilbud fra to leverandører på to nye tv-apparater plus tilbud fra Stofa på tv-

pakker. Det besluttes at indkøbe de nye tv-apparater til mødelokale i stueetagen og vagtværelset på 

første sal og tv-pakke fra Stofa. Desuden får Diversegruppen til opgave at udvælge og indkøbe de øvrige 

ønsker i forslaget under hensyntagen til, at de opsparede midler fra kontingenter i Kvindeforeningen 

rækker dertil. 

6. Medarbejdere/frivillige rygepolitik på og omkring krisecenteret. 

 Det besluttes af indføre totalt rygeforbud i arbejdstiden for personale og frivillige. Der tilbydes mulighed 

for rygestopkurser til de ansatte. Beslutningen varsles og indføres pr. 1. oktober 2022. 

  



7. Næste møde torsdag den 6. oktober 2022 kl. 16.00-18.30  

8. Eventuelt 

 Vi har fået en henvendelse fra Kriminalforsorgen med forespørgsel om krisecenteret vil tage en kvinde i 

samfundstjeneste.  

Efter en længere drøftelse omkring dette emne, besluttede bestyrelsen at afvise dette. 

 LOKK landsseminar. Maybritt anbefaler, at alle ansatte deltager, der er økonomi til det. Dette er 

godkendt som hørende under Maybritts driftsansvar. 

 IT-gruppen arbejder med at etablere et digitalt journalsystem (evt. på Teams), så vi kan få etableret et 

system, hvor vi kan overholde alle regler. 

 Fonds-gruppen har udarbejdet en liste med mulige fonde. Gruppen går i gang med at søge til de 

projekter, der er foreslået.  


