
Værestedet Perronen 28. marts 2022

Nyt om Sommerfesten ’22 / 
Perronens 25-års jubilæum 
Programmet for sommerfesten 2022 - hvor også 
Perronens 25-års jubilæum skal fejres - er ved at være på 
plads: 

Fredag den 1. juli kl. 14 - 22 
✦ Udstilling med veteranbiler 

v. Lolland-Falsters Veteranklub og Nykøbing F. Brandmuseum 
✦ Michelle Birkballe m. band  
 - og guest star Rock Nalle 
✦ Perronens sangkor 
✦ 4 x Larsen 

Lørdag den 2. juli 2022 kl. 14 - 23
✦ Holtsø & Wittrock 
✦ Sticky Fingers 
✦ Rosewood Bluesband 
✦ The Boss
Udover den gode musik bliver der begge dage tombola 
og fantastisk mad og drikke til rimelige priser - og den 
sædvanlige hyggelige stemning.  

Alle er velkomne - gratis adgang! 
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Generalforsamlingen 
2022 

Årets generalforsamling i 
“Værestedet Perronen - Foreningen 
for socialt udsatte” blev afholdt 
onsdag den 16. marts 2022.   

Generalforsamlingen blev afholdt 
efter vedtægterne og bestyrelsens 
beretning og regnskabet for 2021 
blev godkendt. 

Ditte Ferdinand, Annette Johansen 
og Klavs Lauritzen genopstillede 
ikke til bestyrelsen og der skulle 
derfor vælges ny bestyrelse.  

En stor, stor tak til Ditte, Annette og 
Klavs for indsatsen i bestyrelsen! 

Nyvalgt bestyrelse: 

• Stig Moss-Hansen (formand) 
• Marianne Tinggaard 
• Jan von Deyen 
• Ole Rechter 
• Anne-Lise Becker 
• Bent Jørgensen  
• Julie Isling Kurtzmann 

Kontakt til Perronen: 
Værestedsleder 
Socialrådgiver Stina Ebbe                               
tlf. 25 18 06 03 

Socialfaglig medarbejder 
Ronni Holst 
tlf. 24 60 85 55 

info@perron4800.dk 

mailto:info@perron4800.dk
http://www.perron4800.dk
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Perronens eget 
sangkor 
Med støtte fra Hus Forbi har Perronen 
hyret sangerinde og sanglærer Gitte 
Tinggaard. 

Hun står i spidsen for vores eget 
sangkor, hvor både brugere og 
frivillige deltager. Koret startede 
fredag den 4. marts og mødes hver 
fredag formiddag. Det er allerede 
blevet en stor succes og koret skal 
øve frem til sommer og optræde på 
sommerfesten den 1. juli 2022.

Masser af oplevelser i 2022 
Perronen har søgt støtte gennem Hus Forbi og 
Landsforeningen af Væresteder til en række oplevelser. Det 
drejer sig om midler under Socialstyrelsen, som skal 
understøtte oplevelsesindustrien og samtidig komme socialt 
udsatte til gode. Perronen har fået tilskud til ture til 
Skovtårnet, Krokodille Zoo, Planetariet, Zoologisk Have, 
Frokosttur til restaurant 3Kanten og gavekort til 
biografbilletter.

Perronens nye sangkor og sommerfesten 2022 er ligeledes 
støttet med disse midler.
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Regnskab 2021 

Regnskabet for Perronens drift 
viser et underskud på godt 21.000 
kr. En fremgang i forhold til 2020, 
hvor underskuddet var på mere 
end 47.000 kr. 

Der var budgetteret med et 
overskud på 32.000 kr. , men 
regnskabet blev stærkt påvirket af 
en række uforudsete udgifter 
herunder merudgifter i forbindelse 
med personaleudskiftning, 
udgifter til købsmomsordningen 
og ekstra udgifter til brugen af det 
kommunale økonomisystem. 

Den samlede omsætning i 2021 
var på knap 1,3 mio. kr, 

I 2022 er budgetteret med et 
overskud på 38.000 kr. 

Tegn et 
medlemskab! 

Hvis du ikke allerede er medlem 
kan du støtte Perronen ved at 
melde dig ind i “Perronen, 
Foreningen for socialt udsatte”.  

Eller måske kender du nogen, der 
gerne vil være medlem.  

Medlemskabet tegnes ved at 
sende en mail til  

perron4800@gmail.com. 

Det årlige kontingent er på:             
- 100 kr. for private og                       
- 300 kr. for virksomheder / 
organisationer,  

og kan betales til: 

• Danske Bank: 
reg. 4343 kontonr. 32 19 60 45 72 

eller 

• MobilePay til nr. 45 94 
60  

Mrk. "Kontingent Perronen”. 

Perronens tur til Skovtårnet oktober 2021

http://www.perron4800.dk
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Tættere på brugerne 
Perronen skaffede i 2021 finansiering til en ombygning i 
stueetagen, som bl.a. betød at en væg blev gennembrudt 
mellem spisestuen og et tilstødende lokale, som sjældent blev 
brugt. Samtidig blev det nedslidte gulv i området udskiftet. 

Det giver mere lys og luft i spisestuen og samtidig kan der 
etableres arbejdspladser for personalet i umiddelbar 
tilknytning til spisestuen. Det giver langt bedre betingelser for 
kontakten med og hjælpen til brugerne end arbejdspladsernes 
nuværende placeringen på 1. sal. Samtidig skaber det bedre 
rammer for samvær og hygge for de brugere som opholder sig 
en stor del af tiden i spisestuen. 

Hovedparten af arbejdet er nu gennemført og de sidste 
opgaver klares af vores dygtige frivillige (“tirsdagsdrengene”).

Nye planer  
Vi har stadig ønsker til forbedringer af Perronens fysiske 
rammer. Bestyrelsen har tidligere lagt en plan for de arbejder 
der skal udføres, hvor visionen er at skabe gode rammer med 
vægt på tryghed, sikkerhed og hensyntagen til den enkeltes 
behov (se “generalplan” overfor).

Aktuelt arbejder vi på at skaffe finansiering til forbedringer af 
forholdende udenfor bl.a. med etablering af en terrrase i 
tilknytning til Perronens togvogn.

Desuden har bestyrelsen besluttet at ombygge den 
eksisterende værkstedsbygning så der skabes bedre opholds- 
og aktivitetsmuligheder.

Begge projekter kan i det væsentligste udføres af 
tirsdagsdrengene sådan at vi “kun” skal skaffe finansiering til 
materialeudgifterne.
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“Generalplan” 

Målene for udviklingen af 
Perronens fysiske rammer er: 

✦ Fastholde værestedet som et 
fristed, der er passende skærmet 
for omverdenen 

✦ Skabe rammer der modvirker 
konflikter og giver plads til 
forskellighed 

✦ Skabe rammer for varierede 
aktivitetstilbud tilpasset 
brugernes ønsker og 
muligheder og som også kan 
tiltrække nye brugere, der har 
behov for Perronens omsorg og 
sociale og sundhedsmæssige 
indsats 

✦ Skabe attraktive og sikre rammer 
for Perronens frivillige, der 
samtidig understøtter 
mulighederne for et positivt 
samspil mellem personale, 
brugere og frivillige 

✦ Skaber rammer for at Perronen 
kan iværksætte indtægtsgivende 
aktiviteter. 

Perronens 
hjemmeside 

Her kan man få yderligere 
information om Perronen og bl.a. 
finde tidligere numre af 
nyhedsbrevet.  

www.perron4800.dk 

Følg Perronen på 
Facebook! 

Perronens Facebook profil 
opdateres løbende med nyheder 
og information om livet på 
Perronen: 

https://www.facebook.com/
Perronen4800

http://www.perron4800.dk
http://www.perron4800.dk


Værestedet Perronen 28. marts 2022

Årsberetningen 
Uddrag fra bestyrelsens beretning for 2021
“Brugerne udtrykker fortsat stor tilfredshed med Perronen. I den årlige brugerundersøgelse scorer 
Perronen 4,7 på en skala fra 1 til 5. Ingen er ”utilfredse” eller ”mindre tilfredse” med Perronen og 
samtlige udtrykker, at de har et godt forhold til både frivillige, ansatte og til andre brugere. Der er stor 
opbakning til Perronens forskellige tilbud.”
…

“Perronens frivillige er helt afgørende for den daglige drift og for den indsats Perronen yder for 
brugerne. Vi har igen i 2021 haft et stærkt hold på ca. 30 personer, som gør en fantastisk indsats. De 
frivillige sørger for mad 2 gange om dagen, startpakker, tøjdepot, vedligeholdelse og forbedringer af 
bygninger m.v., genbrugssalg og meget andet. De frivillige er der også for brugerne, når der brug for en 
hyggesnak og almindelig omsorg.”
…
“I slutningen af 2021 valgte Perronens daglige leder Forretningsfører Jens Henriksen at gå på pension. 
Det er i høj grad takket være Jens’ indsats, at Perronen i løbet af de seneste 15 år har udviklet sig fra en 
lille men entusiastisk frivillig forening til nu at være en væsentligt større, veldrevet og anerkendt 
organisation med 2 fuldtidsansatte, dygtige frivillige og en stor gruppe daglige brugere.”
…
“Det er Jens der har været en afgørende drivkraft og ankermand for denne udvikling.”
…
“Perronens socialrådgiver gennem de seneste 7 år Stina Ebbe har heldigvis sagt ja til at overtage posten 
som Værestedsleder. Desuden er Ronni Holst ansat som ny socialfaglig medarbejder fra den 1. 
december 2021. Dermed er Perronens fremtidige drift og udvikling i trygge hænder.”
…
“Perronens økonomi har gennem årene været sårbar, fordi driften er afhængig af private bidrag, 
indtægter fra diverse arrangementer og andre indtægter, der kan svinge relativt meget.”
…
“På baggrund af den sårbare økonomiske situation har Guldborgsund Kommune indgået en ny 
driftsaftale med Perronen som bl.a. betyder, at det årlige tilskud øges med 125.000 kr. Det betyder at 
tilskuddet fremadrettet dækker Perronens samlede lønudgifter således at ”basisdriften” nu er sikret.”
…
“Med hjælp fra donationer, bevillinger og arv givet til særskilte projekter er det i 2021 lykkedes at 
fortsætte arbejdet med at forbedre Perronens fysiske rammer.”
…

“Bestyrelsen vil gerne udtrykke en meget stor tak til de mange virksomheder, organisationer og 
privatpersoner, der i 2021 har donoret både penge og mange gode ting til Perronen. Det har været til 
meget stor hjælp. Bestyrelsen takker også Guldborgsund Kommune og de afdelinger og medarbejdere 
vi har kontakt til for et rigtig godt samarbejde i 2021. Vi håber det fortsætter de kommende år, ikke 
mindst omkring støtten og hjælpen til brugerne.

Bestyrelsen takker alle frivillige, der igen i 2021 har ydet en kæmpe indsats og været med til at holde 
Perronen i gang. Sidst men bestemt ikke mindst fortjener Perronens ansatte Stina og Jens, der hver 
dag har gjort en kæmpe indsats for at hjælpe Perronens brugere og styre Perronen sikkert gennem 
deange udfordringer, en stor tak.”
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