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Sønderborg Kvinde- & Krisecenter 

Referat af bestyrelsesmøde den 25. januar 2023 

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

Fraværende: Peter  

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

1. Orientering v/ Maybritt Kay Hinrichsen (og Sanne) 

• Bestyrelsesmedlemmer underskriver af erklæring om PEP (Politisk Eksponeret Person). 

• Der refereres fra møde med kommunen, hvor KKC fremlagde beregning på kommunens egentlige 

udgifter til krisecentret (kommunens refusion fra andre kommuner kommer ikke KKC til gode). Der 

skal være et nyt møde 26. januar 2023 med direktøren for social, senior og handicap og 

handikapchefen, hvor formålet er at få fremlagt, at økonomien ikke hænger sammen, og vi har 

brug for højere tilskud. Det diskuteres, hvor snitfladen går mellem KKC og kommunen vedr. udgifter 

til huset. 

• Saldobalancen for 2022 viser et underskud på knapt tusind kroner ud af et budget på tre millioner. 

• Saldobalancen for januar 2023. Tilskud fra kommunen er ikke udbetalt endnu. 

• Belægning på krisecentret for 2022 har gennemsnitligt været 78,4%. Vi får tilskud til en belægning 

på 64%. Herunder diskuteres også bemanding, er der tilstrækkeligt med hænder, er det den rigtige 

sammensætning. Maybritt vil arbejde med medarbejderne med henblik på at få sammensat 

personalegruppen optimalt. 

2. Koordinerende rådgivning v/ Maybritt 

 Skema vedrørende fordeling af arbejdsopgaver sendes til de betalende kommuner. 

 Tilsendte brev er foreløbigt internt. Det er ikke muligt at lave indtægter på koordinerende rådgivning i 

øjeblikket. 

 

3. Generalforsamlingen den 22. marts 2023 v/Sanne 

 Skaffe lokale til GF – vi prøver at få Frivillighedens Hus (Maybritt). Annette står for forplejning mv. 

 Bestyrelsen møder kl. 17.30 til gennemgang af regnskab mv. 

 Jonna Hjeds har givet tilsagn til at være ordstyrer. 

 Der er forslag til nye bestyrelsesmedlemmer udefra. Der er ingen forslag til medarbejderrepræsentant. 

 Forslag til vedtægtsændringer følger senere (Sanne).  

4. Evaluering af 12.12. arrangement v/Annette 

 Arrangementet var vellykket, udvalget af mad og drikke var passende. 

 Arrangementet kaldes fremover ”Krisecentrets julearrangement”. Det afholdes hvert år den første 

onsdag i december. 

 

5. Støtteforening v/Maybritt og Astrid 

 Astrid og Maybritt forklarer intentionerne bag en ny ”Støtteforening for Sønderborg Kvinde- & 

Krisecenter”. Bestyrelsen bakker op om projektet. 

 

6. Eventuelt 

 Bestyrelsen diskuterer, hvad pengene fra Kvindeforeningens kontingent skal bruges til. Dette skal tages 

op på næste møde.  

Næste møde: torsdag den 16. marts 2023 kl. 16.00. 


