
Børns Voksenvenner, Tønder 

Generalforsamling onsdag, den 28. Oktober 2020, Medborgerhuset  

(planlagt generalforsamling i marts aflyst pga corona) 

Bestyrelsens årsberetning v/formand Andreas J. Nissen 

Siden sidste generalforsamling i Marts 2019 har bestyrelsen arbejdet målrettet med opgaven at formidle 
venskaber mellem de børn, der ønsker en voksenven og de voksne, der har lyst til at blive det. Jeg synes vi 
er lykkes ganske godt med at opfylde dette mål. Det er i løbet af året blevet til flere nye venskaber – i 4. 
kvartal 2019 alene har vi formidlet 3 nye venskaber. Også i 2020, trods corona situationen, har vi formidlet 
venskaber. Vi tilbage på niveauet ca. 15 venskaber. Desværre er der i samme periode ophørt venskaber af 
forskellige årsager. 

Tilfredsheden med det opnåede resultat skal også ses i lyset af at Børns Voksenvenner på landsplan har 
igangsat en kampagne med målet at etablere 100 nye venskaber i en periode på 3 år fra September 2019. 
Også af den grund synes jeg vi kan være tilfredse med det vi indtil videre har opnået… Vi læner os 
naturligvis ikke tilbage, men vil benytte resultatet som afsæt til at fortsætte det gode arbejde… Og vi har 
ventelister, som der skal gøres en indsats for. 

Som altid har vi et antal arrangementer for vore voksen venner og deres barn. Siden sidste 
generalforsamling har der været følgende: 

Den 25. maj 2019 var der på regional basis arrangeret en tur til Danfoss Universe. Vi var i alt ca. 50 fra de 
sydjyske lokalforeninger – og Tønder var repræsenteret med 5 voksne og 4 børn, så forholdsmæssigt et 
pænt antal. Vi havde en herlig dag og deltagerne var glade for arrangementet. Den 6. december 2019 
havde vi vores eget vinter arrangement, der denne gang var en biograftur med efterfølgende arrangement 
på Café Engel. Her deltog 19 i alt. Også dette arrangement var en succes. 5. September 2020 havde vi et 
fælles arrangement i Rømø Lege- og Labyrintpark – en succes. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for opbakningen ved deltagelse i de periodiske bestyrelsesmøder – de er 
altid gode og effektive. Herudover vil jeg specielt takke Gerd og Susanne for deltagelsen i de interviews som 
vi sammen har afviklet. Vores samarbejde omkring denne del af aktiviteterne kræver tid, men det fungerer 
altid godt. Gerd og Susanne har været på matcher kursus, og det får vi glæde af fremover… 

Herudover har Susanne og jeg deltaget i Regionsmøder i Aabenraa (og senest i Tønder). Det er altid gode og 
hyggelige møder, og efterhånden som vi har vænnet os til hinanden, får vi inspiration med hjem fra disse 
møder. En særlig tak også til vores kasserer Preben, der er foreningens ”edb bindeled” til omverdenen og 
bestyrer vores mailkonto og herudover har sørget for at vi har fået tilsluttet os Vennebasen, den centrale 
registrering af voksenvenner og børn (både eksisterende og kommende). Det udnytter vi i dag og vil få stor 
glæde af fremover… 

Vi er som forening afhængige af midler til vore aktiviteter. Vi har ingen betalende medlemmer, men 
modtager såkaldte §18 midler efter ansøgning. Vi har hidtil fået de midler, som vi har ansøgt om (vi har ikke 
søgt for nyligt eftersom vi ikke har haft behov for det…). 

Vores lokal afdeling hører under den landsdækkende forening ”Børns Voksenvenner” og vi følger så vidt 
muligt de retningslinjer, der udstikkes af moder foreningen.  

Tak fordi I lyttede. 

p.b.v. Andreas Nissen (formand) 


