
Børns Voksenvenner, Tønder 

Generalforsamling onsdag, den 16. Juni 2021, Medborgerhuset  

(sen afholdelse af generalforsamling pga corona) 

Bestyrelsens årsberetning v/formand Andreas J. Nissen 

Tiden siden sidste generalforsamling i slutningen af oktober 2020 har været mere eller mindre præget af 
corona situationen. Landsforeningen udsendte tidligt retningslinjer, der henstillede at lokalforeningerne 
ikke deltog i møder og andet, herunder heller ikke foretog interviews, match møder og lignende. Stort set al 
aktivitet har derfor som en naturlig konsekvens været sat i bero.  

Vi har aktuelt stadig niveau 15 venskaber – men corona perioden har sikkert vist sig at have afsluttet et par 
venskaber, desværre. Jeg kender til to venskaber, der har meddelt at det er ophørt. 

På landsplan har der mere eller mindre været stilstand, og den aktuelle kampagne ”100 flere venskaber” 
lider under manglende aktivitet og udskydelser… Vi kan dog fra vores lille lokalforening være stolte over at 
vi i kampagneperioden har bidraget med en del nye venskaber. 

Som altid vil vi gerne arrangere to årlige sammenkomster for vore venskaber – men corona situationen har 
gjort det umuligt at gennemføre dem i perioden siden sidste generalforsamling. Vi arbejder på at arrangere 
en fælles regionstur til Vadehavscentret lørdag, den 4. september – dog er det endnu ikke helt fastlagt og 
er endnu ikke meldt ud. 

På grund af corona har vi i bestyrelsen ikke haft de sædvanlige periodiske bestyrelsesmøder – det skal vi nu 
i gang med igen. Det første møde bliver i umiddelbar fortsættelse af vores generalforsamling i aften. 

Siden sidste generalforsamling har der været et enkelt regionsmøde, hvor jeg deltog alene på bestyrelsens 
vegne. Det var torsdag, den 3. juni 2021 på Frivilligcentret i Haderslev – ledet som altid af områdeleder for 
vores region, Helle Bruhn. Dette møde var præget af den lange periode med corona, hvor alle kunne 
fortælle om den manglende aktivitet. 

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. Kasserer 
Preben Kjærgaard vil under regnskabsaflæggelsen gennemgå regnskabet for sidste kalenderår, jeg kan 
hertil allerede nu bemærke at vi tidligt i år (dvs. efter regnskabsafslutningen for 2020, modtog en donation 
og desuden har vi ansøgt og fået bevilget nye §18 midler til vore aktiviteteter…). 

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) 


