
 
 
 
Nabo Østerbro Generalforsamling den 1.december 2020. 
 
Den konstituerede formands mundtlige beretning 
 
 
Så – omsider – kan vi holde generalforsamling. Vi måtte aflyse i marts og igen i 
september. 
Det blev til en meget længere periode end vi havde forudset. 
Den skriftlige beretning kender I – og derud over vil jeg føje nogle enkelte ting til. 
 
Bestyrelsen 
Siden den ordinære generalforsamling i 2019 har flere medlemmer meldt fra. Vi er nu 
nede på 4 medlemmer og reelt kun 3, da Bendt Pedersen har været sygemeldt de 
sidste 2-3 måneder. 
 
Med en konstitueret formand og tre øvrige medlemmer, har bestyrelsen kun kunnet tage 
meget begrænsede beslutninger. Ikke vidtrækkende som f.eks. ansættelse af daglig 
leder. Nu håber vi, at vi igen får en fuldtallig bestyrelse og at tingene omkring os 
normaliserer sig. 
 
 
Nedlukning 
Den 11.marts måtte vi aflyse fællesspisningen samme aften og den 12. lukkede NØ 
som bekendt alle aktiviteter ned.  
 
Linda og Sarah holdt telefonerne åbne og ringede rundt til mange medlemmer, ligesom  
medlemmerne kunne ringe til dem, hvis de havde brug for en snak. Det benyttede 
mange  sig af. 
Små møder med få deltagere ad gangen blev det også til.  
 
Åbning 
Trods mange restriktioner valgte vi at åbne værestederne igen den 13.august. 
Det var nyt, at man skulle booke plads for at komme i værestederne. Heldigvis fandt 
mange medlemmer ud af det. Nye frivillige påtog sig telefonvagt. Stor tak for det. 
De mange restriktioner har givet meget ekstraarbejde til værestedslederne og deres 
frivillige medarbejdere. Vi skylder dem så stor tak, fordi de får det hele til at lykkes.  
Alle skal tage del i opgaven at passe på hinanden, derfor skal medlemmerne afspritte 
stol og bord inden brug. Tak fordi I tager jeres del af opgaven. 
 
 
Økonomi 
Efter juridisk vurdering er NØ nu placeret under servicelovens §104. 
Det betyder, at vi hvert år skal have foretaget et økonomisk tilsyn og et 
socialt/driftstilsyn. Begge dele er foretaget i år, og med meget flot resultat. NØ blev 



erklæret Økonomisk bæredygtigt og ved det sociale tilsyn har Linda og Sarah fået stor 
ros for deres arbejde med ledelse af værestederne og scoret toppoint.  
NØ skal oprettes på tilbudsportalen, hvor kommunen og andre der henviser personer til 
sociale tilbud kan gå ind og lede.  
Prisen for de to tilsyn er ca. kr.20.000,- i alt. Det er en udgift, vi skal kalkulere med i 
årene fremover. 
 
Restbeløbet fra regnskab 2018 er brugt på lydanlæg i Vibenshave (ca 110.000) og så er 
der penge til at oprette en ny medlemsdatabase.   
 
KK har afsat en pulje på kr.300.000,- til fordeling blandt § 79tilbud til afhjælpning af 
manglende indtægter under corona-nedlukningen. NØ har fået bevilget 31.900,-kr. fra 
puljen. 
 
2021 
Vi har fået afslag på §18 tilskud – men får heller ikke penge i år fra den pulje. 
I budgetaftalen i KK er der afsat et beløb til drift af motionscentret i Vibenshave. 
Vedtagelsen er gældende for en 4-årig periode, altså frem til og med 2024.  
Der er nævnt et beløb på 200.000 men telefonisk har vi fået at vide, det drejer sig om 
120.000. Vi har endnu ikke fået noget bevillingsbrev. 
  
Den 4-årige bevilling på ca.460.000,- kr. fra Socialforvaltningen udløber ved udgangen 
af 2021. Vi har netop afleveret konsekvensbeskrivelse for en ny 4årig bevilling 
gældende fra 2022. 
 
 
Bemanding 
 
Værestedsledere 
Der er ingen ændringer – det er som hidtil Linda og Sarah der har det store ansvar for 
arbejdet der – tak for det. 
 
Daglig leder 
Det er stadig, planen at der skal ansættes en kontorleder/admin/eller sekretariatsleder. 
Indtil det sker, vil jeg være på kontoret de fleste dage. 
Men tiden har ikke været til, at få en ansættelse ført ud i livet. Coronaen har soændt 
ben, men også bestyrelsens kompetence i den noget omskiftelige tid. 
Økonomien skal også være i orden, og det håber vi sker om et par uger – når KK 
melder ud om tilskud for næste år. For den besked har vi endnu ikke fået. 
 
 
Kontoret 
En af de sidste dage i januar modtog vi den triste besked, at Henning Blendal var blevet 
ramt af en blodprop. Gået til ro en aften og vågnede aldrig igen.  
Henning havde gennem 9 år været en del af NØ og var kendt for sin store 
hjælpsomhed, sit gode humør og meget afholdt. Et stort følge sagde farvel til Henning i 
Sct. Jakobs Kirke på en smuk solskinsdag, og mindedes ham bagefter ved hyggeligt 
samvær i Værestedet i Odensegade. 



 
 
Bemandingen på kontoret er nu Poul Erik og Hanne Taulo hjulpet af Hanne Brink og for 
nylig er Leif Hansen kommet til. Det er den gruppe som sørger for at opgaverne på 
kontoret bliver løst. Uffe tager sig af regnskabet.  
 
Den kommende tid: 
Fredag blev der afholdt julefrokost i Odensegade. Anderledes – men alligevel hyggeligt. 
De planlagte julefrokoster i Vibenshave gennemføres også. For at så mange 
medlemmer kan deltage, arrangerer Sarah og hendes frivillige frokost over 2 dage. 
 
Nytårsaften i Vibenshave? 

1. Det er svært at planlægge arrangementer, vi forsøger i det små og ved ikke om 
de er holdbare. 

 
Nuværende restriktioner gælder frem til den 13.december. Men der varsles jo nye for 
vores område. 
 
Der er planlagt 2 foredrag og det første den 7.december med BR. medlem Andreas Keil 
(S) må aflyses. 
Det er aftalt at BR. medlem Jes Vissing Tiedemann(B) kommer og holder foredrag 
mandag den 18.januar. Om det kan gennemføres bestemmes af restriktionerne.  
 
På den ene side er foreningen i god gænge - på den anden side er det meget 
nødvendigt, at vi får en fuldtallig bestyrelse.  
 
Tak for ordet 
 
Bente Vest Andersen 


