Formandens beretning for 2016
Bestyrelsens møder og arbejde
2016 har været et spændende og anderledes år for Børns Voksenvenner i Aalborg
og Omegn. Fra 1. marts 2016 har vi haft 3 faste medarbejdere mod to de tidligere
år. Udvidelsen blev muliggjort af en større donation fra Trygfonden til Projektet
Storebror / storesøster, der startede op 1. marts 2016.
Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling samt
flere møder i vores underudvalg, som er økonomiudvalget, løbsudvalget,
aktivitetsudvalget og sponsorudvalget.
Kontakten til vore samarbejdspartnere udenfor Børns voksen venner i Aalborg er
vigtige for foreningen, og noget der er blevet prioriteret højt.
Der har været deltagelse i
 ERFA- møder med de lokalforeninger, som er tilknyttet Aalborg som centerby
 ERFA-møde for matchere og et for bestyrelserne
 Landsforeningens repræsentantskabsmøde og i et strategi- og årsmøde
samt Landsforeningens aktivitetsudvalg, hvor Else har været vores
repræsentant.
 Netværksmøder for medarbejderne
 Landsdækkende centerledermøder
2016 har været det år, hvor vores nye projekt Storebror/ storesøster har fundet
sine ben og er på vej til at blive et projekt, som kan bredes ud til hele landet godt
hjulpet på vej af endnu en stor donation fra Trygfonden. Den donation som vi har
fået denne gang strækker sig over to år, hvilket vil give foreningen og
medarbejderne mulighed for en længere planlægning. Første skridt i forhold til at
give vore erfaringer videre tages den 22.april, hvor Landsforeningen holder sit
repræsentantskabsmøde, og hvor Børns voksen venner i Aalborg og omegn er
blevet bedt om at give et oplæg om projektet.
Siden sidste generalforsamling er der i regi af projektet Storebror /storesøster
blevet afholdt
 kurser for nye storebrødre/ storesøstre.
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 workshops hvor der har været sat fokus på specielle problemstillinger i
forhold til unge i alderen 11 til 15 år.
 månedlige netværksskabende aktiviteter for de unge med meget forskelligt
indhold.
 møder med skolernes trivselslærere, lokale klubber og andre relevante
aktører/samarbejdspartnere..
Det har været en fornøjelse for bestyrelsen at følge dette livskraftige projekt fra
sidelinien.
Men også vores øvrige aktiviteter med etableringer af venskaber for børn mellem
7 og 11 år samt familievenner har været i en positiv udvikling.
Matches
Der er i 2016 blevet indgået 33 venskaber i Børns Voksenvenner og efter de første
to måneder af 2017 er 8 venskaber klar til start. Vi har pt en venteliste med 21
godkendte børn, som ønsker sig en voksenven, og 4 unge som ønsker sig en
storebror. Vi har 3 voksne, 1 storebror og 6 storesøstre, der er godkendt og står
klar til et venskab. Tallene viser dog klart, at vi stadig har brug for flere frivillige.
Der er i løbet af året afholdt kurser for nye voksen venner, og der er arbejdet på at
starte Børns voksen venner op flere steder i vores område, og vi håber at 2017
bliver året, hvor børn i Vesthimmerland også kan få gavn af det gode tilbud
foreningen er for børn med et spinkelt netværk.
Der er i 2016 afholdt flere større fællesarrangementer i samarbejde med en eller
flere af de nordjyske lokalforeninger - Forårsudflugten i maj, turen til Fårup
Sommerland i august og Kartoffeldagen i oktober. En aktiv forening.
Ingen frivillig forening uden frivillige medarbejdere
Som frivillige konsulenter har vi i det forløbne år haft stor hjælp af psykolog og
Marte Meo-terapeut Jytte Birk og pædagog/ terapeut Kirsten Larsen. Tak for en
stor og vigtig indsats for Børns Voksenvenner, og vi håber at I har lyst til at
forsætte også i år.
Foreningens ambassadører, som har vist os stor interesse og som altid er klar til
at række os en hjælpende hånd vil jeg også gerne takke her i aften. Vore
ambassadører er Per Christiansen, fodboldspillerne Thomas Augustinussen og
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Kasper Risgaard, journalist Anne Kejser, sangeren og multikunstneren Jonny
Hefty. Alle har på forskellig vis støttet os - bl.a. ved at optræde på små videoklip
på vores Facebook-side - og ved at være gode rollemodeller for vores børn/unge
og deres voksenvenner i foreningen. Det er meget værdifuldt for os.
Der skal tillige lyde en tak til alle voksenvenner, som gør en stor indsats og
dermed medvirker til at gøre en kæmpe forskel for mange børn. Tak til forældrene,
som bakker op om venskaberne, og til børnene som er med til at give deres
voksenvenner gode oplevelser. I 2016 fik vi en ny stor gruppe som fortjener en
stor tak nemlig alle vore storebrødre og storesøstre. I gør med jeres indlevelse og
engagement en stor forskel for de unge I har kontakt med.
Tak til bestyrelse og medarbejdere
2016 har været et spændende og travlt år for bestyrelsen. Jeg vil gerne her
benytte lejligheden til at takke jer for en stor indsats. I stiller op hver gang der er en
opgave, der skal løses. Nogle er med til at arrangere kurser for nye voksen
venner, nogle deltager i udvalgsarbejde eller arrangementer, hvor der informerer
om foreningen, andre igen er klar, når der skal sættes en ny computer op eller der
skal males en væg.
Tusind tak for et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. En speciel tak til
de der har besluttet at stoppe i bestyrelsen, men det vender vi tilbage til senere.
En stor tak til medarbejderne for en aktiv og engageret indsats det sidste år. Det
har været dejligt at følge jeres glæde ved at se jeres arbejde lykkes. Fra at være
omtrent en en mandsorganisation er foreningen nu en organisation med fire
ansatte. Det har krævet lidt mere plads, men med stor velvilje fra De Frivilliges
Hus var flytningen til et større lokale mulig. Kik forbi det nye kontor inden I går
hjem.
I 2016 var muligt at sende vore tre medarbejdere på et 6 dages coaching kursus
sammen, og det er jeg sikker på vil komme foreningen til gavn.
PR-/informationsaktiviteter
I 2016 har vi deltaget i Frivillighedsmarkedet, Frivillig Fredag, Aalborg Øst dagen,
Loply help marked, Julestue hos Kreolis og Foreningsmarked i Tornhøj Hallen.
Der har været afholdt informationsmøder med faglige samarbejdspartnere,
lærerstuderende, skoler, institutioner, sundhedsplejersker, kommunens
familieforvaltning med flere. I 2016 er der skabt kontakt til Julemærkehjemmet
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Hobro. Dette er sket i samarbejde med Landsforeningen og med Børns voksen
venner i Aalborg som first mower.
Vi tror Børns Voksenvenners hjemmeside og tilstedeværelse på Facebook er med
til at skabe større klarhed over, hvem vi er og hvordan vi arbejder - så vi ad denne
vej kan få flere interesserede voksne og børn til at henvende sig til foreningen. Det
er medarbejdernes og bestyrelsens klare opfattelse, at foreningen efterhånden er
en forening man kender og forventer noget positivt af.
Økonomi
Bestyrelsen besluttede sidste år, at tiden var inde til at få en revisor til at føre
vores regnskab, da der heldigvis er blevet flere og flere midler at gøre godt med i
foreningen. Økonomiudvalget, der i 2016 har bestået af Birgit, Hanne, Else og jeg,
har det sidste år haft halvårlige møde med vores revisor, ligesom vi har bedt
revisoren fremlægge regnskabet for os her i aften. Det har givet bestyrelsen og
medarbejdere en tryghed at have fået professionel hjælp til regnskaberne

Vi søgte i 2016 Aalborg Kommune, Socialministeriets PUF-midler og Tryg-fonden
om midler til at fortsætte vores arbejde for børn og unge i Aalborg og omegn. Vi fik
bevilget de ansøgte midler.
Vi er meget taknemmelige for tilskuddene og donationerne og midlerne er kommet
rigtig mange lokale børn og unge til gavn.
Tilskuddet fra Landsforeningen var uændret i 2016.
Ud over de bevillinger jeg allerede har nævnt har vi fået mange andre flotte
donationer i form af pengegaver eller støtte på anden vis.
En stor tak til alle for uvurderlige støtte.
Jubilæumsåret 2017 – ganske kort.
Det kommende arbejdsår bliver et spændende år., hvor
 Foreningen kan fejre sit 20 års jubilæum – blev skudt i gang den 11.3.17.
 Økonomien ser fin ud.
 Vi har fire dygtige og engagerede medarbejdere.
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 Vi arbejder på at få startet lokalforeninger af Børns voksen venner op flere
steder.
 Vi har en økonomisk sikring via Trygfonden frem til 28.2.2019.
 Børns Voksenvenner afholder et stort Jubilæumsløb her i Aalborg den 27.
august 2017. Sæt endelig et stort kryds i kalenderen..

Med et sådant år i vente er det en glad formand, som slutter sin beretning for 2016
med at sende en stor tak til alle i og omkring Børns voksen venner i Aalborg og
omegn.
Herefter sendes beretningen til godkendelse.

Aalborg d. 14. marts 2017

Ulla Oddershede
Formand
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