Formandens beretning for 2017
Bestyrelsens møder og arbejde
2017 har været et år som vi i Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn vil tænke
tilbage på med glæde. 2017 var året, hvor vi kunne fejre foreningens 20 års
jubilæum, og - alderen til trods - som en særdeles aktiv og nytænkende forening,
hvis vi selv skal sige det.
Jubilæet blev fejret med flere arrangementer i løbet af året startende med
Jubilæumsreceptionen den 11.3. Det var en dejlig og festlig dag med mange
gæster både fra foreningen og venner af foreningen. Foreningen fik mange fine
gaver, som er eller vil komme vores børn og unge til gavn.
Den 27.8.var Børns Voksenvenner arrangør af et Jubilæumsløb, hvor rigtig mange
fik ”deres daglige motion”. Der blev løbet fra 3 km til en hel maraton den dag. Det
var en sjov og tidskrævende aktivitet, hvor rigtig mange små og store sponsorer
støttede os. Med Søren i spidsen lagde medarbejdere, bestyrelsen og mange
andre alle kræfter i og fik arrangeret en fin dag.
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 9 bestyrelsesmøder suppleret af flere
møder i vores underudvalg, som er økonomiudvalget, løbsudvalget,
aktivitetsudvalget og sponsorudvalget. Et af temaerne på vore møder sidst på året
har været det forslag til organisationsændringer i Børns Voksenvenner som
landsbestyrelsen har arbejdet med. Der ligger nu et endeligt forslag, som skal til
afstemning blandt medlemmerne på foreningens generalforsamling i april.
Kontakten til vore samarbejdspartnere udenfor Børns Voksenvenner er vigtige for
foreningen, og noget der også i 2017 er blevet prioriteret højt.
Der har blandt andet været deltagelse i
•
•
•
•
•

ERFA- møder med de lokalforeninger, som er tilknyttet Aalborg som centerby
ERFA-møde for matchere og et for bestyrelserne
Netværksmøder for medarbejderne
Landsdækkende centerledermøder
I Landsforenings regi har vi været repræsenteret ved
repræsentantskabsmøde, generalforsamlingen, et strategimøde, årsmødet
samt Landsforeningens aktivitetsudvalg, hvor Karen er vores repræsentant.
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Kontakten til Landsforeningen har været tæt i 2017, da undertegnede pt er
med i Landbestyrelsen.

Projekt Storebror/Storesøster har i 2017 for alvor bidt sig fast både her og på
landsplan. Den tre-årige donation fra Trygfonden har gjort det muligt dels at
fastholde men også udvide og konsolidere projekter her i Nordjylland men også på
landsplan. Kathrine og Sonja har gennem de sidste måneder samarbejdet med
Landssekretariatet i forhold til en ny landsdækkende ansøgning til Trygfonden,
således at der også efter 1. marts 2019 vil være midler til at køre projektet videre.
Siden sidste generalforsamling er der i regi af projektet Storebror/Storesøster
blevet afholdt
• kurser for nye storebrødre/ storesøstre.
• 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 f.eks. Skøjtetur, Bowling, Koncert, Julebingo og Julefrokost
• weekend aktivitet i Ønskeland.
• møder med projektets følgegruppe
• møder med relevante aktører/samarbejdspartnere.
• møder med repræsentanter fra Landssekretariatet i forhold til en ny
landsdækkende ansøgning
Det har været en fornøjelse at følge projektet som bestyrelse og for mit eget
vedkommende som en del af projektets følgegruppe. Der er energi og kraft i det
projekt.
Som medlem af landsbestyrelsen har jeg også ofte i det forgangne år været glad
og stolt over den fine omtale Børns Voksenvenner i Aalborg får nationalt både i
forhold til det generelle arbejde og i forhold til projektet Storebror /storesøster. Det
store forskningsprojekt som pt er i gang i regi af Trygfondens Børneforsknings
Center har også været i tæt kontakt med vores folk her i Aalborg i forhold til data
og andre oplysninger til brug for deres forskning. Vel dokumenterede rygter vil
vide, at den delrapport, der udkommer her i foråret, er meget positiv i forhold til det
arbejde der gøres i Børns Voksen Venner.
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Matches
Der er i 2017 blevet indgået 36 venskaber i Aalborg, hvilket er en stigning på 3. Vi
har stadig en venteliste med børn og unge, som ønsker sig en voksenven. Det er
desværre et landsdækkende billede, og det er selvfølgelige vigtigt, at der arbejdes
målrettet på at få ventelisterne afviklet. Der arbejdes aktuelt på en ny kampagne
for at skaffe flere mandlige venner. I København har man med et flot resultat kørt
en kampagne under sloganet ”Mand dig op”. I Aalborg får kampagnen en lidt
anden tilgang men forhåbentlig et ligeså godt resultat.
Der er i løbet af året afholdt kurser for nye voksenvenner, og der er arbejdet på at
starte Børns voksenvenner op i Vesthimmerland. Det er nu lykkedes og i 2018 får
børn i Vesthimmerland også gavn af det gode tilbud foreningen er for børn med et
spinkelt netværk. Så sent som for et par uger siden var repræsentanter fra
Vesthimmerlands Kommune på besøg her i De frivilliges Hus for at få nærmere
information om Børns Voksenvenners tilbud til børn og unge.
Der blev i 2017 traditionen tro holdt flere større fællesarrangementer i samarbejde
med de nordjyske lokalforeninger – en tur til Fårup Sommerland i juni og en tur i
Klatreparken i september. Begge aktiviteter med fin tilslutning.

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. Tusind tak
for jeres hjælp. Den betyder meget for vores daglige arbejde.
Foreningens ambassadører, som altid er klar til at række os en hjælpende hånd,
vil jeg også gerne takke her i aften. Vore ambassadører er Per Christiansen,
fodboldspilleren Kasper Risgaard, 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 stor 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. Alle vore storebrødre og storesøstre fortjener også
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stor anerkendelse for den forskel I gør for de unge I har kontakt med. Det har også
været et frisk pust at få to aktive storebrødre med i bestyrelsen.
Tak til bestyrelse og medarbejdere
2017 har været et spændende og travlt jubilæumsår 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
voksenvenner, nogle deltager i udvalgsarbejde eller arrangementer, hvor der
informeres om foreningen
På medarbejder siden kunne vi i 2017 fejre Birgits 10 års jubilæum som
centerleder i Aalborg, samt ansætte yderligere en medarbejder. På grund af
sygdom måtte vi desværre sige farvel til denne medarbejder efter få måneders
ansættelse. Hanne Nielsen stod heldigvis klar og kunne springe til med kort varsel.
En stor tak til medarbejderne for en aktiv og engageret indsats det forløbne år. Det
har været dejligt at se den måde I brænder for jeres arbejde.
PR-/informationsaktiviteter
I 2017 har vi traditionen tro blandt andet deltaget i Frivilligmarkedet, Frivillig
Fredag, Aalborg Øst dagen, Julestue hos Kreolis og Foreningsmarked i Års i
forbindelse med opstarten i Vesthimmerland. Desuden har vi haft en
kommunalpolitiker i praktik.
Børns Voksenvenner i Aalborg har gennem hele 2017 arbejdet hårdt for at gøre
flest mulige opmærksomme på, hvem vi er og hvordan vi arbejder. Dette er
primært sket gennem en meget aktiv indsats på de sociale medier. Vores nyeste
medarbejder Hanne Nielsen har dette felt som en af sine primære arbejdsopgaver.
Med denne strategi tror jeg vi kan ramme bred og helt sikkert komme i kontakt
med de mange unge mennesker vi har med i vores projekt.
Økonomi
Vi søgte i 2017 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. Midlerne er kommet
rigtig mange lokale børn og unge til gavn.
Tilskuddet fra Landsforeningen var uændret i 2017.
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Ud over de bevillinger jeg allerede har nævnt, har vi fået mange andre donationer i
form af pengegaver eller støtte på anden vis. Eksempelvis har Kreolis gennem
mange år været en trofast samarbejdspartner, som stiller busser til rådighed til
vore arrangementer, og hvert år inviterer os med til deres julearrangement.
En stor tak til alle for uvurderlige støtte.

Beretningen godkendt på generalforsamlingen den 21.3.2018.

Ulla Oddershede
Formand
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