
Børns Voksenvenner, Tønder 

Generalforsamling tirsdag, den 29. Marts 2022, Medborgerhuset  

Bestyrelsens årsberetning v/formand Andreas J. Nissen 

Siden vi – forsinket på grund af Corona – holdt generalforsamling onsdag, den 16. juni 2021 har vore 
aktiviteter været præget af Corona, som i tiden forud for generalforsamlingen sidste år. 

Vi har haft begrænset med aktiviteter. Også på regionsplan og på landsplan har aktiviteterne være holdt på 
et minimum. Vi har aktuelt et niveau på ca. 10 venskaber. Dette niveau må gerne stige igen, og det vil 
kræve en målrettet indsats.  

I skyggen af Corona blev der på regionsplan arrangeret en fælles tur til Vadehavscentret i Vester Vedsted 
lørdag, den 4. september 2021. Turen var et meget fint arrangement med egen guide. Det blev til en tur ud 
i Vadehavet i gummistøvler og bevæbnet med skovl m.v. for at finde dyr m.v. Det var en god og spændende 
tur med mulighed for efterfølgende at analysere det indsamlede sammen med guiden i et kursuslokale. 
Turen sluttede af med mad i den lokale café. 

Alt i alt en spændende og god oplevelse for de få, der deltog i den. Fra Tønder var vi tre deltagere, i alt var 
vi under ti deltagere. Et skuffende antal, som formentlig skyldes udskudte mærkedage som konfirmationer 
m.v. fra sidste års normale forårsaktiviteter som konfirmationer m.v. 

I perioden har vi holdt regionsmøde tirsdag, den 22. februar 2022 i Haderslev. Jeg repræsenterede som 
eneste deltager Tønder ved dette møde. Udover deltagere fra de syd og sønderjyske lokalforeninger var der 
deltagere fra landsforeningens sekretariat, og referat af mødet er sendt til Kent Schneefeldt. 

Foreningens økonomi er baseret på såkaldte §18 midler fra Kommunen. Kasserer Preben Kjærgaard har styr 
på økonomien og der har ikke i perioden været behov for ansøgning om støtte. Ved sidste års 
generalforsamling ønskede vor mangeårige revisor, Povl Clausen, at blive afløst. Som afløser valgtes Lena 
Vinum, Tønder. Lena har revideret regnskabet for 2021, som kasserer Preben Kjærgaard vil fremlægge for 
generalforsamlingen lige om lidt til godkendelse. 

Formandens personlige tak til bestyrelsen 

Jeg har med stor glæde været formand for vores lokale afdeling her i Tønder. Det har spændende at 
arbejde sammen med jer alle omkring det vigtige projekt. Til tider har det været op ad bakke, og ikke 
mindst de seneste års restriktioner m.v. pga. Corona har lagt en stor dæmper på vores aktiviteter, 
desværre. 

Foreningen står foran en stor opgave i de kommende år, og derfor synes jeg at der skal nye friske kræfter 
til, og jeg er glad for at det vil ske i god ro og orden på et senere punkt på dagsordenen. Tak til alle for vores 
lange og spændende tur sammen. Det har været en glæde og en fornøjelse. Børns Voksenvenner i Tønder 
vil også fremover stå mit hjerte nær, og I kan trække på mig ved behov. Jeg ønsker jer og lokalforeningen 
alt det bedste. 

 

p.b.v. Andreas Nissen (afgående formand) 


