Referat fra Personale-møde i Mødrehjælpen den 7. november kl. 18.00 i butikken
Til stede:
Karen Ø.N., Dorthe H, Dorthe A, Karin, Natalia, Elisabeth, Annette, Lise V J, Lene, Lis E., Agnete, Karen
B, Marianne, Susanne, Pernille M, Lis B, Melanie , Morten, Jette O, Jette Jeps
Jette Jeps var mødeleder – Morten var referent
Velkomst og præsentation
Jette bød velkommen til alle med en særlig velkomst til de nye frivillige,
Agnete Lykke Ibsen
Camilla Schouenborg Grubbe
Karen Ørskov Nielsen
Katia S. Øehlenschlæger
Marianne Thing
Natalia Dreve
Sanny Petersen
og vi tog en navne- og præsentationsrunde.
Der skal fra bestyrelsens side lyde en meget Stor Tak til alle for en flot indsats i forbindelse med
istandsætning af butikken og med flytning til den nye butik. Uden alle de frivillige hænder ville det
ikke have kunnet lade sig gøre at ende op i et så flot resultat som tilfældet er.
Og konsekvensen af den nye butik og den nye placering er da også allerede meget tydelig – vi har fået
mange nye kunder og mange nye donatorer – Vi solgte i oktober måned for 60.000 kr, og pr. oktober
svarer det til et mersalg på 32% i 2017 i forhold til samme periode i 2016.
Bestyrelsens mål er at konsolidere indtægterne. Vi budgetterer i 2018 med et salg på 2300 kr. pr.
dag/300 dage.
Opfølgning på seneste frivilligmøde:
Siden sidste frivilligmøde i juni måned
- er købe-startpakker droppet
- er spørgsmålet om navneskilte er videregivet til København, der generelt undersøger hvilke varer,
der med fordel kan indkøbes centralt
- er regionsmødet er afholdt af Hillerød med succes (tak til Mette og Benthe for praktisk hjælp)
- er der er kommet ny leverandør af kagemanden, nemlig bageren i Helsingørsgade.
Nyt fra Bestyrelsen:
- Juletræet til ”Juleønsket” – bliver i år i butikken pga pladsmangel ifm ombygning i
Slotsarkaderne. Jette O orienterede om hvordan juleønsket rent praktisk fungerer og hvordan
de frivillige i butikken skal forholde sig til udlevering af gaverne mm. Der er udarbejdet en
infomappe med alle nødvendige oplysninger herom, som bliver lagt i butikken. Herudover er
der lavet flyers, som skal deles ud i butikken. Sidste år var der mange flere der ville give end
der søgte julegaver. I år vil det formentlig stemme mere overens, da træet står i butikken og
ikke i Slotsarkaderne. Der var forslag fra de frivillige om også at informere de forbipasserende
via skiltet ude foran butikken med stor tekst
- Vi har fået doneret 20 julekurve fra logen Rosendahl. Jette O er i dialog med logen om hvem
der får tilbudt kurven.
- Vi markerer også Black Friday den 24. november med timetilbud til vores kunder i løbet af
dagen. Forslag kan sendes til Jette Jeps. To af vinduerne bliver beklædt med sort karton med
hvid påskrift – Black Friday.

-

-

Den 22/11 går Mødrehjælpen i luften med opstart ifm projekt ’Julehjælp’ og uddeling af
flyers. Frivillige fra MH i Hillerød havde planlagt at stå på Hillerød Station, men har fået afslag
fra DSB. Vi undersøger nu muligheden for andre centrale og trafikerede steder hvor vi komme
i kontakt med mange mennesker, og der kom forsalg om placering på fortovet ved stationen
og ved p-pladserne.
Den 17/12 holder Ensemble Hovaldt for 3. gang koncert i Præstevang Kirke til fordel for
Mødrehjælpen i Hillerød. Der kommer en mail herom ud til alle frivillige.
Den 4/1 - 2018 Holder Mødrehjælpen et butikskursus for de butiksfrivillige i Hillerød.
11.1. 2018 Nytårskur i Mødrehjælpens hus i Abel Cathrinesgade. Nærmere informationer
kommer.
Den 24/1 – 2018 er der middag for frivillige i Steakhouse – dog med undtagen frivillige fra
Måltidet, da de afholder et selvstændigt event.

Nye regler for behandling af bøger:
Vi modtager mange bøger. Elisabeth, der har en fortid som børnebibliotekar vil fremover stå for
håndteringen af bøgerne. Når bøgerne modtages skal de gøres i stand og lægges et specifikt sted
(dette kan alle gøre) – hvorefter de prissættes og sættes på hylder af Elisabeth.
Forslag om nye regler for behandling af legetøj
Inspireret af Næstveds Lokalforening, hvor man igennem mange år har haft succes med en frivillig til
udelukkende at håndtere legetøjet, (på samme måde som bøgerne) blev der fremsat forslag om også
at indføre dette hos os.
Der var tilslutning til forslaget men et generelt ønske om at der kommer 2-3 frivillige på opgaven, som
kommer til at bestå i at vurdere og prissætte det indkomne legetøj og derefter placere det i butikken.
Pernille M og Karen Ø meldte sig til opgaven og Jette Jeps modtager ønsker fra andre der gerne vil
være med.
Hvad sælger vi mest af?
Det er jo naturligvis meget afhængigt af hvad der kommer ind i butikken. Vi vil gerne have et bedre
overblik og kasseapparatet giver mulighed for at slå ind i kategorier. Jette J foreslår 3 kategorier fx
Legetøj, tøj og udstyr, som skal kodes ind hver for sig, så vi kan få overblik. Det var det tilslutning til.
Nyt fra aktiviteterne:
Der var aktivitetsmøde mandag den 30. oktober og der kom mange gode forslag. – en Bondegårdstur,
en tur til Bakken, en tur til Esrum Møllegaard, Ud og stå på skøjter i vinteren. Morten er tovholder på
et far-arrangement som formentlig bliver en tur på klatrebane ved Sjælsø.
Aktiviteter som kører er, Den Rullende Kagemand, Juleønsket (aktuelt nu), Måltidet (6 familier over 12
gange) og højtlæsning.
Nyt fra butiksrådet:
Ang kuldetræk i butikken: Følgende bliver etableret: bagdøren til gården bliver isoleret, og der
etablering en dør mellem bag- og sorteringslokale. Endvidere ser på muligheden for at tætne
butiksdøren
- Der opsættes en hylde over den øverste tøjstang i sorteringslokalet til opbevaring af
instandgjorte og prismærkede autostole, lifte mm som kan ses fra butikken
- Tøjstørrelserne i butikken går fra 50-134.
- Butiksrådet opfordrer igen til fokus på sortering!
- Af hensyn til pladsen i baglokalet, så gemmer vi ikke mere sommertøj.
- Der sælges ikke voksenspil og puslespil må max være på 250stk.

-

-

Pusleskabet fylder uhensigtsmæssigt meget i vaskerummet, så det bliver fjernet, og
puslepuden kan fremover bruges på bordet på toilettet/vaskerummet.
Der skal ugenr. på alle varer i butikken
Der bliver indkøbt 2 ekstra stativer til sortering af sko og legetøj til Danmission
Det store løse tøjstativ bliver stående i butikken som en slags rumdeler mellem køkken og
bøger, og kun det mindre stativ sættes ud når vejret tillader det. Stativerne vælter i blæsevejr
– og frivillige fortalte at et stativ væltede ned over en klapvogn forleden med et sovende barn.
Der skete heldigvis ikke noget – Det foreslås, at vi køber sandsække til at lægge på stativet
Vi undersøger muligheden for at finde ekstra vanger og hylder til det eksisterende tøjsystem

Nyt fra vagtmesteren:
Vagter skal helst meldes ind i forlængelse af lørdagsmailen. Det giver overblik og letter et i forvejen
stort arbejde.
Der er Søndagsåbent i december 11-15 (i tråd med de andre butikker i Hillerød) – meld ind hvilke
vagter man kan.
Der rejses forslag om brug af en Doodle-kalender til vagtplanlægning/indmelding. Det tager vi med til
vagtmesteren/bestyrelsen
Forslag og kommentarer fra frivillige:
- Sko: Skal sorteres bedre og gøres mere rene end det ofte er tilfældet.
- Forslag om at ’skilte’ med, at man kan skifte børn herinde.
- Butikken får forhåbentlig snart tilknyttet en Handyman, der arbejdet i Silvan.
- Der er problemer med sliske ved kørsel med barnevognene grundet forskellige størrelser.
Forskellige løsninger på dette, fx bredere sliske. Vi tager det med til bestyrelsen.
- Indkøbskurve fungerer godt, man skal nogle gange minde folk om dem.
- Pernille vil gerne opfordre til at man sender billeder mhp Facebook og Instagram i løbet af
ugen, meget gerne på sms.
- Man skal skrive beløbene fra mobilepay på en lille blok ved siden af kassen, i tilfælde af at der
ikke er netadgang.
- Vi har fået 3 kg julethe af Butik Dorte. Tak for det - Det var en fejllevering og man skal bruge
rigeligt når man laver theen ☺
- Julepyntning af vinduerne: Elisabeth og Dorte A.
- Der mangler et overordnet skilt, så man kan se hvor babyting er, hvor store afd er osv.. Ala
H&M. Dette er der dog ikke enighed om. Mange synes at det giver dialog at folk spørger hvor
tingene er.
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