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Ny leder og ny medarbejder til Perronen 

Perronens daglige leder Jens Faber 
Henriksen stopper med udgangen af 
2021. Jens har med stor kompetence, 

empati og indsigt været ansvarlig for 
Perronens drift i de seneste godt 12 år. Hans 
afgang bliver et meget et stort tab for 
Perronen!

Heldigvis har Perronens nuværende 
socialrådgiver Stina Ebbe sagt ja til at 
overtage ansvaret for den daglige ledelse. 
Stina har været på Perronen i næsten 7 år. 
Med hende ved roret er Perronen i 
kompetente hænder og kontinuiteten er 
sikret.

Ændringerne betyder også, at Perronen får brug for en ny 
medarbejder og derfor er der nu opslået en stilling som 
socialfaglig medarbejder.

Ny samarbejdsaftale med Guldborgsund 
Kommune og forhøjet driftstilskud 
Guldborgsund Kommune og Værestedet Perronen har 
forhandlet en ny samarbejdsaftale, som nu er underskrevet. 
Den væsentligste ændring er, at det årlige tilskud til driften 
forhøjes med 125.000 kr. Det betyder, at Perronens 
lønudgifter nu er fuldt ud dækket ind af kommunens tilskud, 
og den basale daglige drift er sikret. Vi skal altså ikke ud at 
skaffe yderligere midler for at drive Perronen. Alle donationer 
m.v. kan gå direkte til gavn for brugerne og den fortsatte 
udvikling af Perronen.

“Det betyder rigtig meget for Perronen, at der nu er ro om 
den grundlæggende økonomi. Vi er glade for den anerkendelse 
af vores arbejde, som den nye aftale er udtryk for”, siger 
bestyrelsesformand Stig Moss-Hansen.

Vendersgade 8, Nykøbing F. http://www.perron4800.dk 1

NYHEDSBREV 
 PERRONEN | Foreningen for socialt udsatte | Nyhedsbrev nr. 18

Generalforsamlingen 
15. juni 2021 

Generalforsamlingen i “Perronen, 
Foreningen for socialt udsatte” blev 
afholdt den 15. juni 2021. Det var 
igen år sent på grund af corona-
restriktionerne. 

Generalforsamlingen godkendte 
regnskabet og bestyrelsens 
beretning for 2020.  

På trods af indtægtstab pga corona-
restriktioner viste regnskabet for 
2020 kun et beskedent underskud. 
Baggrunden er at Guldborgsund 
Kommune ydede et ekstraordinært 
“corona-tilskud.” 

Der var genvalg til den siddende 
bestyrelse.  

Bestyrelsen består af: 

Stig Moss-Hansen, formand 
Marianne Tinggaard, næstformand 
Bent Jørgensen, medlem 
Ditte Ferdinand, medlem 
Ole Rechter, medlem 
Jan von Deyen, medlem 
Annette Johansen, suppleant 
Klavs Lauritzen, suppleant. 

Følg Perronens 
hjemmeside 

www.perron4800.dk 

her kan man bl.a. finde tidligere 
numre af Nyhedsrevet.

Forretningsfører Jens Henriksen

Socialrådgiver Stina Ebbe

http://www.perron4800.dk
http://www.perron4800.dk
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Planerne for udvikling af Perronen 

Bestyrelsen har drøftet visionerne for 
Perronen herunder udviklingen af de 
fysiske rammer. Visioner og planer er 
nærmere beskrevet i en “generalplan.” 

Generalplanen
Visionen for udvikling af Perronens 
bygninger er at skabe gode rammer med 
vægt på tryghed, sikkerhed og hensyntagen til den enkeltes 
behov. Delmålene 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

• Skabe rammer for at Perronen kan iværksætte 
indtægtsgivende aktiviteter.

Planen indeholder en tids- og handlingsplan for gennemførelse 
af en række konkrete projekter. Projekterne iværksættes i 
praksis efterhånden som der kan skaffes finansiering til 
gennemførelsen. 

De penge vi kan skaffe rækker langt, da Perronen har et dygtig 
hold af frivillige med håndværksmæssig baggrund (“tirsdags-
drengene”), som kan udføre en stor del at byggeopgaverne. 

Renovering og ombygning af garager
Perronen “bor” i bygninger der 
tidligere husede byens gasværk. 

Bl.a. råder vi over et garage-
anlæg, der efterhånden er blevet 
renoveret og hvor der nu er ved 

at blive etableret et værksted og lagerrum for frivillige, en 
“varmestue” og et værksted for brugere samt en startpakke- og 
tøjcentral. 
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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". 

Genåbning torsdage 

Som tidligere beskrevet har 
Perronens økonomi været så 
presset, at det har været 
nødvendigt at indføre en 
ugentlige lukkedag for at holde 
udgifterne nede.  

Med det øgede driftstilskud fra 
Guldborgsund Kommune, som er 
nævnt andetssteds, er der nu 
balance i driften og Perronen er 
igen åben alle hverdage.    

Der er ikke økonomi til vikarer, så 
det vil fortsat være nødvendigt at 
holde lukket i ferier.

Kontakt til Perronen: 
Forretningsfører  
Jens Henriksen  
tlf. 22 93 03 34 

Socialrådgiver 
Stina Ebbe                               
tlf. 25 18 06 03

http://www.perron4800.dk
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I tilknytning til varmestuen har brugerne selv etableret en hyggelig byhave. 
Brugerne bidrager også til indretningen af deres nye værksted og varmestue.

Når ombygningen af garagerne i den nærmeste fremtid er afsluttet kan 
Perronens gamle værkstedsbygning frigøres til et nyt aktivitetsrum for 
brugerne.

Ombygning i stueetagen
Perronen har ikke selv økonomi til større 
byggeopgaver. Vi er afhængige af donationer m.v. for 
at sikre den fortsatte udvikling og forbedring af 
forholdende for brugerne. Heldigvis er der mange 
privatpersoner, virksomheder og fonde, der løbende 
hjælper Perronen med både penge og materialer. Det 
er vi meget taknemmelige for.

Senest har Østifterne donoret 36.000 kr. som bidrag 
til en højt prioriteret og ret kostbar ombygning i 
hovedbygningens stueetage. De øvrige udgifter til 
ombygningen finansieres af en arv, som Perronen 
tidligere har modtaget.

Ombygningen indebærer, at der etableres 
arbejdspladser for personalet i hovedbygningens 
stueetage og at en mur mellem caféen og et sjældent 
benyttet opholdsrum gennembrydes. Det er et stort 
ønske fra brugerne at personalet, der i dag har kontor på 1. salen, kommer tættere på brugernes 
dagligdag og i højere grad kan være med til at skabe en tryg og hyggelig atmosfære, der hvor en del af 
brugerne tilbringer meget tid. 

Samtidig får personalet bedre muligheder for umiddelbart at hjælpe med mindre praktiske problemer, 
som kan ordnes på stedet.  I forbindelse med ombygningen udskiftes stueetagens nedslidte 
gulvbelægning.

Arbejdet går igang i november måned og forventes at vare ca 3 uger.

Projekter i 2022
Til næste år kommer Perronens udenomsarealer i fokus. I 2021 er der etableret et nyt flisebelagt 
gårdmiljø mellem hovedbygning og værkstedsbygning. I 2022 er det planen at udvide flisebelægningen 
fra gårdmiljøet forbi værkstedet og “Pinden” og op langs med garageanlægget hen til den nye byhave. 

Endvidere indgår det i planerne at bygge en ny terrasse i gården, som gerne skulle blive et nyt fælles 
mødested. Planerne skal konkretiseres i den kommende tid og der skal skaffes finansiering.
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Delegeret fra Østifterne Anne-Lise Becker (th) 
overrækker en donation til Perronens socialrådgiver 
Stina Ebbe og formand Stig Moss-Hansen

http://www.perron4800.dk
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Trivselsudvalg 
Perronen har tidligere nedsat et “Trivselsudvalg”. På grund corona situationen kom udvalget ikke rigtig 
igang fra starten, men nu er arbejdet gået igang igen. Udvalget fungerer som arbejdsmiljøudvalg for 
Perronens ansatte og frivillige og skal samtidig stå for Perronens aktiviteter og arrangementer. 

Udvalget er sammensat af repræsentanter for brugerne, de frivillige, de ansatte og bestyrelsen.

På tegnebrættet er der 4 årlige arrangementer: et fælles efterårsarrangement for brugere og frivillige, 
et fagligt / socialt arrangement for de frivillige i starten af året, en forårstur for brugere og frivillige og 
endelig en sommerafslutnings-fest for brugere og frivillige.

Udover de større arrangementer og ture, som trivselsudvalget står for, arrangeres der løbende mindre 
ture og aktiviteter for brugerne.

Sommerfest og julemarked i 2022
Trivselsudvalget kommer også til at stå for planlægningen af de årlige sommerfester og julemarkeder, 
hvor vi inviterer alle byens borgere og gæster indenfor. På grund af byggeopgaver og andre aktiviteter 
holdes der ikke julemarked i 2021, men vi håber på nogle spændede arrangementer i 2022. Foreløbig af 
datoerne fastlagt:
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Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/Perronen4800/ 

Sommerfesten 2022 holdes lørdag den 2. juli 

Julemarkedet 2022 holdes lørdag den 26. november 

Fra sommerfesten 2019

https://www.facebook.com/Perronen4800/
http://www.perron4800.dk
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