GENERALFORSAMLING 14. MARTS 2022
Afholdt mandag 14. marts 2022 kl. 18.30 i Slotsgade, Aalborg.
Punkt 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Dirigent blev Karina Søndergaard (HjulmandKaptain), som konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet på hjemmeside og til medlemmer.
Referent Anne Olsen fra bestyrelsen.
Stemmetællere Jes Dige & Lotte Thomsen.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning v. formand Preben Hansen:
Tak for jeres fremmøde og velkommen til generalforsamling i Skyggebørn.
Beretningen bliver et tilbageblik på 2021, og en orientering om planerne for 2022.
For to år siden hørte vi om de første Corona-restriktioner i Danmark, og siden har Corona sat dybe
spor, og ligeledes i Skyggebørn. Ovenpå et meget tungt 2020, der bød på lange perioder uden
møder i vores sorggrupper, og en økonomi presset til det yderste, var det med stor spænding, vi
startede op på 2021.
2020 er det hidtil eneste år med underskud. 2018 gav overskud på 43.000 kr., 2019 overskud på
279.000 kr., og så det turbulente 2020 med underskud på 483.000 kr.
2021 bliver husket som et år, hvor Corona stadig hæmmede en stabil drift af vores grupper, men
også som et år, hvor vi lavede rekord-omsætning, og det største overskud i Skyggebørns 5-årige
historie. Årsrapporten bliver om lidt fremlagt i detaljer af statsautoriseret revisor Jette Jordan
Andersen, men omsætningsfremgang på 63%, og et overskud på ca. 600.000 kr., er umiddelbart
meget tilfredsstillende.
Der er en sammenhæng i overskuddets størrelse, og de manglende møder i sorggrupperne.
Vi har brugt væsentlig færre penge på bespisning og aktiviteter i grupperne end budgetteret.
Naturligvis er vi meget tilfredse med årets overskud, men vi så hellere en normal drift af vores
grupper. Det er jo derfor Skyggebørn eksisterer, og formålet med vores sorghjælp til børn og unge,
er vigtigere end et solidt overskud. Som nonprofitorganisation vil vi altid investere et overskud i
målgruppen for vores indsats, nemlig børn og unge. Mere om det senere i forhold til 2022.
Skyggebørn kunne juleaften 2021 fejre 5-års fødselsdag. En fantastisk rejse som blev skudt i gang
af stifter Jes Dige og andre ildsjæle. På trods af en uharmonisk gennemførelse af grupper i 2021,
har vi alligevel stabiliseret deltagerantallet i vores 3 byer Aalborg, København og Aarhus.
I alt kommer der omkring 250 børn og unge i vores åbne sorggrupper hver 14. dag.
Aalborg ca. 150, og København og Aarhus med ca. 50 hvert sted.
Samlet 6 børnegrupper / 11 teenagegrupper / 3 ungegrupper – plus en voksengruppe vi p.t. kører
som et pilotprojekt, og som har givet os god indsigt i sorgens senfølger.
Vi har ingen historiske opgørelser over deltagerne, men et kvalificeret gæt er, at 800-1.000 børn

og unge har deltaget i en gruppe de forløbne 5 år (Aalborg, København, Aarhus).
Så ingen tvivl om, at Skyggebørn har gjort en forskel de første 5 år.
I tiden med nedlukning, har der været en øgning af individuelle forløb med sparring 1:1.
Det vil også fremover være muligt som supplement til at deltage i sorggruppe.

Apropos deltagere så arbejder vi sammen med HjulmandKaptain om et GDPR-projekt.
Indenfor lovgivningens rammer undersøger vi muligheden for en opgørelse over deltagerne.
Vi vil gerne have mere faktuel viden om deltagerne: Hvorfor kommer de hos os, alder, kommune,
hvor længe kommer de, hvorfor stopper de?
Alt sammen for vi løbende kan udvikle vores tilbud og optimere vores koncept.

Børnefagligt er vi stærkt forankret med Jes Dige og de faglige koordinatorer i vores byer.
Koordinatorernes opgave er organisering af grupper, tale med børn og familier før start i gruppen,
sikre det faglige DNA, rekruttere gruppeledere og løbende sparre med gruppelederne. Kort sagt
regionale og nødvendige omdrejningspunkter i vores organisation.
Omkring 70 frivillige er tilknyttet Skyggebørn, heraf 60 som gruppeledere. Vi er meget taknemlige
for den indsats alle disse frivillige gør for Skyggebørn. Det er et privilegie at arbejde med så mange
frivillige i en tid, hvor andre foreninger skriger på frivillig arbejdskraft. Det skal vi værne om, og vi
skal som organisation sikre deres motivation og faglighed for at bistå børnene i deres sorgproces.
Vi arbejder på at udvikle værktøjer og materialer, så gruppelederne altid kan søge inspiration og
øge den personlige ballast i forhold til arbejdet med børnene. For uden frivillige intet Skyggebørn.

Konsulentfirmaet Moos-Bjerre udarbejdede i foråret en evidens-rapport over vores virke.
Moos-Bjerre talte med mange rundt omkring Skyggebørn, både ansatte, frivillige og deltagere.
Den omfattende rapport med mange gode input viste blandt andet:
•
•
•
•
•

Vores deltagere kommer fra alle samfundslag.
75% kommer på baggrund af dødsfald i familien – 25% grundet alvorlig sygdom i familien.
34% har gået hos Skyggebørn i mere end 12 måneder.
Det er blevet nemmere at gå i skole, nemmere at tale om sorg, deltagerne føler en stor
samhørighed med deres gruppe, og gruppelederne opleves empatiske og forstående.
96% har (eller havde) udbytte af deres deltagelse i Skyggebørn.

Det er resultater vi kan være meget tilfredse med. Vores tilgang med at anskue situationen ud fra
barnets/den unges situation, har den ønskede effekt. Undersøgelsen viser også, at sorg er en
individuel følelse (og et individuelt forløb), som ikke kan sættes på formel. Det bekræfter at et
tidsmæssigt aspekt i forhold til deltagelse i grupper, er meget individuelt.
Hele Moos-Bjerre undersøgelsen er tilgængelig på vores hjemmeside under ”Viden”.

I Danmark er der +100 forskellige tilbud til børn og unge i sorg.
Skoler, folkekirken og mange andre udbyder muligheden for sorgbearbejdning.
Moos-Bjerre fastslog også at vores særkender er:
•
•
•
•

Vores systemiske tilgang med nysgerrighed og åbenhed som nøgleord.
Andre har et fastlagt forløb med x antal gange, hvor fastlagte emner bliver gennemgået.
Starttidspunktet i en gruppe afhænger ikke af sorgårsagen. Nogen starter ugen efter mor
er død, og andre starter 5 år efter.
Diversitet i grupperne, hvor barnet møder andre sorgårsager end sin egen.
At vores tilbud er tidsubegrænset – sorg kan ikke altid bearbejdes på x antal gange.
Kort sagt: Hvert barn har sin sorg, og sorgprocessen er meget individuel.

2021 bød også på ny hjemmeside, der blev etableret i et godt samarbejde med Gotcha. Vi er
meget tilfredse med det endelige resultat, og har fået gode tilbagemeldinger. Der kommer
løbende tilretninger og ajourføringer, som vi får erfaringer med de forskellige funktioner.

Økonomi betyder selvsagt meget for os. Både i forhold til omkostninger og indtægter.
Vi vil gerne optimere og udvikle Skyggebørn. For vores mission er at hjælpe så mange børn og
unge som muligt i deres sorgproces. Men stadigvæk vil vi være økonomisk ansvarlige, og lade
udviklingen afspejle vores økonomiske formåen.
Vores tilbud er gratis for deltagerne, og facilitering af sorggrupperne er præget af frivillighed.
Måske derfor bliver vi ofte spurgt ”hvad skal I bruge penge til?”. Meget regulært spørgsmål.
Lad os bruge Aalborg som eksempel.
Punkt 1 skal vi have lokaler, der opfylder betingelserne for at møde børnene i en vanskelig
situation. Det skal signalere ro og tryghed. Ligeledes skal vi have lokaler, vi kan disponere over
mandag-torsdag fra kl. 15-21. Så kan vi have op imod 15 grupper, og omkring 200 deltagere.
Punkt 2 skal vi have en faglig koordinator til at varetage de nævnte opgaver i forhold til børn,
familier, grupper, gruppeledere og terapeutopgaver som sparring 1:1.
Punkt 3 er fælles madlavning og spisning en vigtig del af vores koncept. Denne del af konceptet
giver mulighed for mere uformelle samtaler end i gruppen.
Punkt 4 bruger vi også penge på supervision af frivillige, temaaftener og meget andet.
En sådan afdeling som Aalborg koster ca. 1 mio. kr., hvor vi kan tage imod 200 børn.
Altså bliver helårsprisen for en deltager 5.000 kr. for 22 årlige gruppemøder plus eventuelle
individuelle forløb. Det synes vi er en fornuftig pris, for at lave en forebyggende indsats.
Prisen for en afdeling varierer naturligvis i forhold til bl.a. husleje og antal deltagere.

Skyggebørn har i 2021 oplevet en stor opbakning i forhold til økonomisk støtte fra mange sider.
Fonde, organisationer, erhvervsvirksomheder, private events og medlemskaber har gjort vores
aktiviteter mulige. Det er altid med spænding vi starter et nyt år, for den overvejende del af
indtægterne kommer dumpende hen ad vejen. Det gør det selvsagt svært at planlægge for lang tid
frem i tiden, men vi tilstræber altid at have en solid likviditet.
I forhold til fonde er en bevilling oftest kædet sammen med et projektforløb og egenbetaling.
Fonde har en afgørende betydning for os. Især i forhold til nyopstartede projekter, men også i
forhold til generelt at understøtte os.
I 2021 afsluttede vi to større og betydningsfulde projekter. Spar Nord Fonden (2019-2021) og
Liljeborgfonden (2020-2021). Mange tak for jeres involvering i Skyggebørn.
Af nye fondsprojekter skal bl.a. nævnes:
Ole Kirk´s Fond har i 2021 bevilget penge til 3-årig opstart af Aarhus.
Fonden Sol og Strand har givet bevilling, som bl.a. skal bruges til at udbrede kendskabet til
Skyggebørn i hele landet – her kører vi kampagner hen over foråret.
Det Obelske Familiefond har været med fra starten af Skyggebørn, og sammen med Obel har vi
primo 2022 startet et stort projekt frem til udgangen af 2024. Et projekt med bevilling til udvalgte
områder og egenfinansiering fra Skyggebørn. Projektet handler om tre hovedområder:
•

Udvikling af København med egne lokaler og faglig koordinator på fuld tid på sigt.
Vi tror, København i løbet af 1-2 år vil have samme antal deltagere som Aalborg.

•

Udvikling af Skyggebørn Akademi, hvor vi vil udvikle kursusforløb til pårørende,
institutioner, skoler og meget mere. Sorg er en vanskelig uhåndterlig størrelse at håndtere
for mange, der har berøring med børn og unge. Igen fordi der ikke er en facitliste.
Projektet med Obel har medført ansættelse af projektmedarbejder, der skal forestå
opbygning af kursustilbud i Skyggebørn Akademi. De første kursustilbud er klar til efteråret,
og de skal gennemføres af folk fra organisationen.
P.t. har vi 3-dages kursus med Jes Dige, som i 2021 er afholdt 7 gange. Et kursus med bred
deltager-repræsentation, som bekræfter behovet for indsigt i sorg-området.
Elementer fra dette kursus kommer til at indgå i de kommende kursustilbud.

•

Styrke vores organisatoriske rygrad i forhold til at skabe en bæredygtig forretningsmodel,
så vi ved udgangen af 2024 kan hjælpe op imod 800 børn og unge på landsplan.
Det fordrer målrettet fokus på bl.a. erhvervsvirksomheder, som vi gerne vil indgå
partnerskaber med. Ligeledes er vi altid klar til at lave målrettede events om sundhed for
de pågældende erhvervsvirksomheder. Der er meget fokus på sundhed rundt omkring.
At støtte velgørenhed/forebyggende indsatser giver virksomhederne loyalitet såvel internt
som eksternt blandt medarbejdere, kunder og leverandører.

Kommunikation betyder meget for vores kendskab bredt set. Vi har efterhånden +15.000 der
følger os på SoMe, heraf 11.400 på Facebook, så vi oplever en stor interesse for vores arbejde.
Vi drømmer om at endnu flere der følger os, vil blive medlemmer af Skyggebørn. Et privat
medlemskab koster 300 kr. om året – gå ind på hjemmesiden og find det blå hjerte til højre.
Vi kigger frem mod et meget spændende 2022.
Vi har fået flere ansatte til at løfte opgaverne takket være især projektet med Obel.
Vi har fået egne lokaler i København, som tages i brug 1. april.
I Aarhus er der stillet lokaler til rådighed for os, som vi også kan benytte fra 1. april.
Esbjerg bliver den næste by på vores landkort. Planen er vi starter 1. august, hvor Henning G.
Kruses Fond sikrer fuld finansiering af projektet i en opstartsperiode på 3 år.
Vi skal så bruge de 3 år til at skabe et fremtidigt fundament og kendskab i Esbjerg.
Der er mange bolde i luften, og med efterhånden 6 ansatte, er det også et vidnesbyrd om den
udvikling som Skyggebørn har gennemlevet. Der er sket meget siden Jes Dige startede med to
grupper i Adelgade (Aalborg) i foråret 2017, og skal vi bruge en vending fra sportens verden, kan vi
roligt konstatere vi er rykket et par rækker op, og det kræver et organisatorisk fundament, som
ikke alene kan nås ved frivillig arbejdskraft i forhold til at skabe den nødvendige forretningsmodel.

Jeg startede beretningen med at konstatere, at Corona har forandret verden.
Nu står vi så med en meget brutal krig i Ukraine, hvor død og ødelæggelse er dagligdagen.
En tid hvor mange mennesker, virksomheder og organisationer meget berettiget fokuserer på
tragedien i Ukraine. Derfor bliver det interessant at se, hvordan velgørenhedsmidler bliver
anvendt i 2022. Vi håber ikke det bliver enten/eller, men at mange fonde, virksomheder,
organisationer og privatpersoner også i 2022 vil tilgodese Skyggebørn.
Blandt andet fordi der jo også er afledte effekter af både Corona i 2020 og nu Ukraine.
Børn og unge, der har oplevet triste og sorgfyldte begivenheder, bliver nu igen mindet om død og
ulykke i verden. Vi mærkede det på henvendelser under Corona, og det samme vil ske igen.
Skyggebørn er altid klar til at tage imod børn og unge, der har brug for en nærværende samtale,
eller har brug for at møde ligesindede i en gruppe. Uanset tidspunktet for deres egen sorgårsag.
Sorg optræder i mange afskygninger, og sorg har ikke en udløbsdato.
På falderebet er der mange at takke for 2021:
Tak til de mange familier, der viser os tillid ved at sende deres børn i vores grupper.
Tak til de mange gruppeledere, der gør vores arbejde i grupperne muligt.
Tak til øvrige frivillige der hjælper med forskellige opgaver.
Tak til Jes og koordinatorerne for et godt samarbejde.
Tak til fonde, organisationer, virksomheder, og private der har støttet os økonomisk.
Tak til Via University i Skejby og hotellet i Nærum, som har huset os de sidste par år.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde – særlig tak til Susanne Thorlund, som nu udtræder af

bestyrelsen men fortsætter som suppleant.
Tak til Jette Jordan fra Beierholm for godt samarbejde i årets løb.
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3: Fremlæggelse af årsregnskab v. statsaut. revisor Jette Jordan Andersen (Beierholm).
Årsregnskab blev godkendt – og kan ses på hjemmesiden.

Punkt 4: Fastlæggelse af kontingent.
Uændret 300 kr. årligt for private, og 5.000 kr. årligt for erhvervsvirksomheder.
Punkt 5: Valg til bestyrelsen.
Elsebeth Ørskov, Betinna Rønnest og Per Kalstrup på valg – og villige til at fortsætte.
Susanne Thorlund genopstiller ikke – bestyrelsen foreslår Karin Ødum.
Godkendt af forsamlingen.
Punkt 6: Valg af suppleanter.
Lotte Lykkenshede og Susanne Thorlund foreslået af bestyrelsen.
Godkendt af forsamlingen.
Punkt 7: Valg af revisor.
Genvalg til Jette Jordan Andersen fra Beierholm.

Punkt 8: Eventuelt.
Ingen fremsendte forslag til drøftelse.
Efter generalforsamlingen foretog bestyrelsen konstituering til det kommende år.
Elsebeth Ørskov har ikke tid til rollen som næstformand, men fortsætter i bestyrelsen.
Preben Hansen fortsætter som formand.
Betinna Rønnest bliver næstformand.
Karin Ødum bliver kasserer.

