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Dagsorden 

1. Orientering om situationen generelt på krisecenteret v/Maybritt og Sanne 

• Der er indgået en gensidig fratrædelsesaftale med den ene af vores socialrådgivere. Både de 

ansatte og frivillige er orienteret om ændringerne. 

• Tilsynsrapportens bedømmelse er stort set uændret i forhold til sidste tilsyn, dog er bedømmelsen 

på uddannelses- og beskæftigelsesområdet hævet. Rapporten lægges på hjemmesiden. 

• Maybritt præsenterer et eksempel på et nyt evalueringsskema, hvori beboerne kan give deres 

feedback til krisecentret. Skemaet skal endeligt udarbejdes af repræsentanter for bestyrelse og 

medarbejdere i fællesskab. Repræsentanter er ikke udpeget, alle kan melde sig til at deltage. 

• Maybritt præsenterer et skema til fordeling af arbejdsopgaver mellem krisecentret, kommunens 

socialmedarbejder og kvinderne selv, så de forskellige arbejdsopgaver udføres af de personer, der 

har det som kerneopgaver. Formålet er at fokusere medarbejdernes indsats på krisecentres 

kerneopgaver. Der er samarbejde om dette med andre krisecentre. 

2. Budgetgennemgang v/Maybritt 

Budget/regnskab blev gennemgået. De høje udgifter til husholdning på grund af prisstigninger og høj 

belægning hen over sommeren har udlignet sig lidt ved indkøb gennem Fødevarebanken og en lidt 

lavere belægning i august. Der forekommer forhøjede udgifter til lønninger pga. de omtalte 

personaleændringer i en periode, disse kan dækkes af centrets opsparede midler. 

 

3. Belægningsprocenten v/Maybritt 

Belægningen har været normal i august, ca. 78%, men desværre væsentlig lavere i september. Den 

endelige belægningsprocent var endnu ikke beregnet. 

 

4. IT-system v/Maybritt 

Det må forventes, at krisecenteret skal overgå til eget it-system og der er igangsat undersøgelse af 

muligheder. 

Der foreligger to tilbud på eget it-system. Bestyrelsen beslutter at gå videre med et af dem. Vi vil indgå 

i forhandling med Sønderborg Kommune om hvorledes en overgang skal foregå både praktisk og 

økonomisk. 

 

5. Støtteforening v/Maybritt og Sanne 

Bestyrelsen beslutter at forsøge at etablere en ny støtteforening, som skal have til formål at søge 

midler til krisecentret. Foreningen vil blive en selvstændig forening med et tæt samarbejde med 

foreningen bag krisecenteret. 

 

6. 12/12-arrangement v/Maybritt 

Bestyrelsen beslutter, at arrangementet bibeholdes, men ønsker at det fra 2023 skal have nyt navn. 

Arrangementet skal også fremover holdes i december, men ikke nødvendigvis den 12. (I 2022 afholdes 



det dog 12.12). Der nedsættes et udvalg til planlægning og gennemførelse af arrangementet i 2022 

samt planlægning for arrangementet fremover. 

 

7. Efterværn v/Maybritt 

Der søges efter lokaler til at etablere et nyt efterværn. Der søges frivillige specielt til denne gruppe på 

næste informationsmøde. 

8. Vagttelefonen, når der ikke er beboere i huset 

Bestyrelsen beslutter, at for at opfylde husets forpligtelser i henhold til kvalitetsstandarden skal der så 

vidt muligt altid være en person i huset, der kan tage imod evt. beboere. Hvis nogle frivillige er utrygge 

ved at være i huset, når der ikke er beboere, må man gerne være to frivillige på vagt. 

 

9. Næste møde  

Mandag den 5. december 2022 kl. 16.00-18.30  

10. Eventuelt 

Der blev orienteret om, at de afholdte kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp med ny instruktør og 

længere varighed havde været gode og nyttige. 

 


