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Siden sidste års generalforsamling har bestyrelsesmedlem Anita T. Hansen samt suppleant Søren Henriksen 
meddelt at de ønskede at udtræde af bestyrelsen (det skete lige før sommeren 2017). Siden har kasserer 
Preben Kjærgaard, suppleant Sally Hansen og jeg forsøgt at løse opgaverne. Desværre har det medført alt 
for meget fokus på at løse bemandingssituationen i stedet for at løse de opgaver vi som forening naturligt 
helst vil løse. 

Vi har sammen og hver især forsøgt at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen (iflg. de gældende 
vedtægter skal der være 5 bestyrelsesmedlemmer (inkl. formand), to suppleanter, to revisorer samt 1 
revisor suppleant). Det har været tungt, for ikke at sige meget tungt – indtil for nylig hvor Sally lagde et 
opslag på Facebook herom. Det har heldigvis givet resultat – og det kommer jeg mere ind på lidt senere i 
dagsordenen. 

Ved generalforsamlingen sidste år regnede jeg optimistisk med at vi nærmede os ca. 15 aktive venskaber. 
Det var vi også tæt på – men siden er der ophørt tre venskaber og kun kommet et nyt venskab til i samme 
periode. Så nu er vi ca. 10 fungerende venskaber… 

Som altid har vi et antal (2) arrangementer for vore voksen venner og deres barn. I løbet af kalenderåret 
2017 havde vi faktisk flere: 

Den 22. Januar havde vi et eftermiddags arrangement på Museet i Tønder under overskriften ”En 
øjenåbner til Kunsten”, hvor museumsinspektør Anne Blond på kyndig vis holdt et spændende foredrag 
omkring nogle af de spændende ting på Kunstmuseet – og interessen og spørgelysten fra specielt børnene 
var stor. Arrangementet sluttede med kage m.v. i museets fine café, hvor Anne signerede eksemplarer af 
bogen ”Hans, Stolen og verden” – hendes bog om bysbarnet, den berømte møbelarkitekt m.v. Hans J. 
Wegner. Alle børnene fik et eksemplar som gave. 

Den 13. Maj havde vi igen inviteret til et arrangement, denne gang kom Cirkus Trapez til vores by. Cirkus 
som sådan kan være kontroversielt, og der var da også betænkeligheder fra bestyrelsens side om det rigtige 
i at invitere til forestillingen. Det viste sig at alle lokalafdelingerne af Børns Voksenvenner rundt om i landet 
havde modtaget tilbud om forestillingen til reduceret pris. Som de fleste andre lokalafdelinger valgte vi 
også her i Tønder at invitere til en lørdag eftermiddagsforestilling, og vi mødtes på Festivalpladsen til en 
”bagagerums” sandwich og en vand. Vi fik en guidet tur rundt på pladsen hvor dyrene opholdt sig mellem 
forestillingerne, og vi kom derved ganske tæt på flere af de dyr vi senere skulle se optræde under 
forestillingen. Alle havde et par hyggelige timer og ”festen” sluttede da forestillingen sluttede sidst på 
eftermiddagen (lige da regnen begyndte at sile i stride strømme ned over pladsen)… 

Den 5. December havde vi fået tilbudt billetter til forestillingen Trille og Tralle i Kulturhuset. Vi inviterede til 
mad på Bowler-Inn forud for denne forestilling, og mætte og glade gik vi efterfølgende i samlet trop over i 
Kulturhuset til forestillingen. Det blev igen en hyggelig aktivitet, der sluttede da forestillingen var slut ved 
godt 19-tiden. 



Vi har dermed i løbet af 2017 opfyldt vores ønske om to årlige arrangementer for vore voksen venner og 
deres barn. Det vil vi meget gerne fortsætte med også i 2018. Vi har dog endnu ikke lagt os fast på noget. 

Bestyrelse m.v. udfører arbejdet på 100% frivillig basis og kun hvis vi får behov for at køre ud over 
kommunens grænser modtager chaufføren en godtgørelse efter statens laveste takster. Herudover er der 
ingen godtgørelse for indsatsen. Jeg har som formand været inviteret til formandsmøde (i Odense) samt et 
antal regionalmøder i Aabenraa. Herfor har jeg modtaget den omtalte godtgørelse. Herudover anvender 
foreningen kun midler til arrangementer, generalforsamling m.v. – det vil kasserer Preben Kjærgaard 
redegøre nærmere for senere. 

Vi er som forening afhængige af midler til vore aktiviteter. Vi har ingen betalende medlemmer, men 
modtager såkaldt §18 midler efter ansøgning. Vi har fået de midler, som vi har ansøgt om. 

Vores lokal afdeling hører under den landsdækkende forening ”Børns Voksenvenner” og vi følger så vidt 
muligt de retningslinjer, der udstikkes af moder foreningen. Vi har på grund af den aktuelle bemanding ikke 
lavet ret mange aktiviteter udover de før nævnte. Under senere punkter på dagsordenen vi I høre om nye 
fremadrettede muligheder for vores lille lokalafdeling. 

Jeg vil som formand specielt takke Sally og Preben fordi I til stadighed har bevaret optimismen og loyalt har 
arbejdet konstruktivt for at holde skruen i vandet. Som I ved bliver det bedre i den periode der ligger foran 
os. Det glæder jeg mig meget til! 

Tak fordi I lyttede. 

p.b.v. Andreas Nissen (formand) 


