Indkaldelse til generalforsamling i Børns Voksenvenner for Aalborg og Omegnii
Onsdag d. 21. marts 2016 kl. 19.30
i De Frivilliges Hus, Mølholmvej 2, 9000 Aalborg

Ambassadør for Børns Voksenvenner i
Aalborg, Per Christiansen, vil deltage og
underholde med et lille causeri.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.

Valg af dirigent, forslag: Per Christiansen
Per er syg, Peter Bak er stand-in

2.

Valg af referent
Nikolaj

3.

Formandens beretning
2017 har været et glædens år, vi har blandt andet kunne fejre 20 års jubilæum, ydermere har jubilæet
resulteret i flere arrangementer såsom reception, jubilæumsløb.
Bestyrelsen har afholdt suppleret med yderligere møder i økonomiudvalg, løbsudvalg, aktivitetsudvalg og
sponsorudvalg. Temaet på vores møder sidst på året har et forslag fra landsforeningen har arbejdet med, der
ligger nu et endeligt forslag som der skal til afstemning på landsforeningen generalforsamling i april.
Kontakten til samarbejdspartnere udenfor BVV har været prioriteret højt i 2017.
Der har blandt andet været erfamøder både med foreninger der er tilknyttet Aalborg, matchere og
bestyrelserne.
Der har også i 2017 været aktivitet i projekt storebror/ storesøster, som der for alvor har sat sig fast på
landsplan, donationen fra trygfonden har gjort det muligt at udvide projektet både i Nordjylland men også på
landsplan. Sonja og Kathrine har i samarbejde med landsforeningen udarbejdet en landsdækkende ansøgning
til trygfonden, således at der efter 1 marts 2019 vil være midler til at kører projektet videre. Der har været
afholdt kurser for nye storebrødre/ storesøstre, workshops i forhold til problemstillinger for unge 11 til 15 år,
netværksskabende aktiviteter, weekend aktivitet til ønskeland, møder med følgegruppe, møder med
samarbejdspartnere og møder med repræsentanter fra landssekretariatet.
Der er 2017 indgået 36 venskaber i Aalborg, det er en stigning på 3. der er desværre stadig en venteliste med
børn og unge der venter på at blive matchet. Der arbejdes på en ny kampagne målrettet på at skaffe flere
mandlige voksenvenner. Ydermere er der blevet arbejdet på at starte en afdeling op i Vesthimmerland, som er
blevet en realitet her i starten af 2018. Der er i 2017 blevet afholdt fællesarrangementer i samarbejde med
lokalforeningerne i Nordjylland, en tur til Fårup sommerland og klatreparken, begge bliver gentaget i 2018.
Der har været tilknyttet to frivillige konsulenter til stor hjælp, Psykolog og Marte Meo terapeut Jytte Birk og
Pædagog/ terapeut Kirsten Larsen. Foreningens ambassadører er altid klar til at give en hjælpende hånd og er
gode rollemodeller for vores børn og unge.
Stor tak til alle voksenvenner der er med til at gøre en indsats og gør en stor forskel for mange børn. Det har
givet et friskt pust at få to aktive storebrødre i bestyrelsen.

Vi har desværre i 2017 sige farvel til en medarbejder pga. sygdom, men der stod heldigvis en ny kandidat klar
der kunne springe til med kort varsel, nemlig Hanne Nielsen der har en kandidat i socialt arbejde. Ydermere
har vi kunne fejre Birgits 10 års jubilæum som centerleder i Aalborg.
Vi har 2017 deltaget i flere pr/ informationsaktiviteter blandt andet frivilligmarkedet, frivillig fredag, Aalborg
øst dagen, julestuen hos Keolis og foreningsmarked i Aars. Vi har haft en kommunalpolitiker i praktik.
Vi søgte i 2017 Aalborg kommune, socialministeriets PUF-midler og trygfonden om midler, vi fik alle ansøgte
midler. Vi er meget taknemlige for tilskud og donationerne, hvilket er kommet mange børn og unge til gode.
Udover de nævnte tilskud og donationer, har Keolis som en trofast samarbejdspartner stillet busser til
rådighed til vore arrangementer.
Beretningen er godkendt på generalforsamlingen den 21-03-2018.

4.

Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget 2018 til godkendelse v. revisor Marianne Bæk Jensen
Regnskabet er blevet periodiseret, sådan at bevillingen fra f.eks. trygfonden kommer til at følge
budgettet herfor. Regnskabsåret har været meget positivt, vi går ud af 2017 med 388.919 kr på kistebunden,
dette er blandt andet til det uforudsete.

5.

Indkomne forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden/foreningen i hænde senest 10 dage før
afholdelsen af mødet.
6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Morten Mølgård (modtager genvalg) - Genvalgt
Karen Dinesen (modtager genvalg) - Genvalgt
Søren Klinsmann (modtager genvalg) - Genvalgt

7.

Valg af suppleanter
Nuværende suppleanter:
Christian Lund-Petersen (modtager genvalg) - Genvalgt
Jørgen Svenstrup (modtager genvalg) - Genvalgt

8.

Valg af revisor, forslag: Dansk Revision
Dansk Revision valgt

9.

Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 19-4-18 kl. 18
Repræsentantskabsmøde, generalforsamling og årsmøde BVV den 21 og 22, sidste frist om man ønsker at
deltage senest den 6-4-18. følgende har meldt afbud: Morten M, Morten B, Søren og Jørgen

Bestyrelsesformand Ulla Oddershede
Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

