Pressemeddelelse

BØRNS VOKSENVENNERS ÅRSMØDEWEEKEND 2022
Den 30. april og 1. maj 2022 afholdt Børns Voksenvenner årsmødeweekend i Vejle med
repræsentantskabsmøde, årsmøde og generalforsamling. Frivillige, medlemmer og ansatte fra hele
landet var samlet til en både udviklende, lærerig og hyggelig weekend.

Repræsentantskabsmøde
Weekenden startede med repræsentantskabsmøde lørdag formiddag, hvor Børns Voksenvenners direktør,
Pia H. Christensen, lagde ud med at orientere om foreningens arbejde i det forløbne år. Der fulgte også en
gennemgang af den faglige handlingsplan, hvor regionskonsulent i Børns Voksenvenner Sydjylland, Helle
Bruhn, uddybede revisionen af foreningens uddannelsen af frivillige matchere, der er en central del af
foreningens arbejde, samt en gennemgang ved direktøren af den såkaldte ”Barometerundersøgelse”, hvor
sekretariatet i 2021 tog temperaturen på forskellige temaer og problemstillinger hos lokalforeningerne.
Også Børns Voksenvenners nye og ambitiøse udviklingsstrategi for 2022-2025 ”Alle har brug for en ven”
blev gennemgået med ekstra fremhævelse af blandt andet Børns Voksenvenners storebror/storesøsterprogram samt fundraising- og partnerskabsstrategi.
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Årsmøde
Efter frokost afholdtes selve årsmødet med tre spændende og inspirerende oplægsholdere. Nathalie
Perregaard var mødt op for at fremlægge nogle af resultaterne af den ph.d-afhandling, hun har udarbejdet
om Børns Voksenvenner. Stifter af Mentorbarn, Ditte Reedtz, holdt et inspirerende oplæg om hendes egen
opvækst, og hvordan hun startede Mentorbarn op. Til sidst gav skuespiller Janus Bakrawi salen nye
perspektiver på blandt andet, hvor vigtigt det forebyggende arbejde med børn og unge er er, og en
bekræftelse af hvor stor betydning en fortrolig og nærværende voksen kan have for et barn. Årsmødet blev
afsluttet på festlig vis med overrækkelsen af Børns Voksenvenners Frivilligpris, som gik til voksenvennen
Troels Havtorn, som en anerkendelse af den store indsats og forskel han gør for sit venskabsbarn. Stort
tillykke til Troels!

Aftenen bød naturligvis på festlig middag og højt humør over gensynet med kollegaer og bekendte fra
landet over.

Generalforsamling
Til generalforsamlingen søndag formiddag fremlagde landsformand, Poul V. Jensen, bestyrelsens beretning,
som blandet andet havde fokus på anerkendelse og fastholdelse af frivillige. Regnskab og budget blev
naturligvis også fremlagt, foruden vedtagelse af vedtægtsændringer, samt valg af formand,
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

Om Børns Voksenvenner
Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig forening, der skaber venskaber mellem børn med spinkle
voksennetværk, og frivillige voksne med tid og overskud til at gøre en forskel for et barn. Foreningen er til
stede i omkring 60 kommuner og har over 1500 frivillige, som understøttes af regionskontorer flere steder i
landet og et sekretariat i København. Børns Voksenvenner er en ikke-politisk forening uafhængig af religion,
økonomiske interesser og offentlige myndigheder.
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