Bestyrelsens beretning
Jeg vil også gerne sige velkommen til generalforsamling.
Det har været et underligt år. I både Indvandrer Kvindecentret og Send Flere Krydderier.
Pandemien med krav om afspritning, mundbind, afstand og forsamlingsforbud har – som alle andre
steder - fyldt rigtig meget. Forsamlingsforbuddet har betydet en voldsom reduktion i antal
besøgende i Indvandrer Kvindecentret - og vores to spisesteder i Kulturhuset UNION og
Nørrebrohallen har været lukket ned i et par omgange.
Men på trods af det, er frivillige og medarbejdere gennem det meste af året lykkedes med at holde
en lang række aktiviteter i gang - på Corona-venlig manér med et begrænset antal deltagere - men
med stort engagement og højt humør. Det betyder, at vi gennem 2020 har formået at fastholde
vores kerneopgave og har støttet de kvinder, unge og børn, som har taget det aktive valg og
søgt vores hjælp. Det er vi stolte af.
I Send Flere Krydderier har forretningsmodellen været udfordret – men vi har formået at balancere
vores to spisesteder socialt og økonomisk – gennem lønkompensation og en meget vigtig
økonomisk håndsrækning fra OAK Foundation. Det har hjulpet os gennem krisen med færrest
mulige økonomiske og menneskelige omkostninger. Det er vi også stolte af.
Jeg vil gerne give nogle korte nedslag fra året, der gik i vores fantastiske organisation. I kan læse
meget mere i Årsrapporten.
Først Indvandrer Kvindecentret:
Pandemien har naturligt nok været en udfordring, og vi har ikke kunne gennemføre alle de
aktiviteter, vi gerne ville. Men vi fik alligevel sat en række vigtige aktiviteter i gang:
Vi etablerede en ungecafe
Vi tog på weekendophold i Nørrebrohallen med vores unge mentorkorps, hvor vi talte om
medborgerskab og muligheder for uddannelse og fritidsjob.
Vi etablerede gå-klubber og udendørs krea-klubber, hvor vi strikkede og talte om
håndværkstraditioner.
Vi etablerede en ringeliste til de allermest sårbare og isolerede.
Vi afholdt indfødsretskurser og gik all in på den digitale front med fællesoplæg og individuel
lektiehjælp og rådgivning på alverdens Whats App grupper.
Og ikke mindst, holdt vi åbent for alle vores en-til-en indsatser, og har derfor hele året tilbudt
juridisk-, økonomisk- og socialfaglig rådgivning, jobrådgivning og lektiehjælp.
Vi er gennem året blevet dygtigere til at udfordre os selv på, hvad vi kan og ikke kan. Vi er blevet
bekræftet i, at mange fra målgruppen ikke kan nås gennem digitale tilbud, men vi har også fundet
ud af, at en stor del faktisk godt kan.
Samtidig har vi lært, at det er afgørende, at vi hele tiden træner kvinderne i deres digitale formåen,
og når vi gør det fx i jobrådgivning eller ved lektiehjælp, hvor det er nødvendigt at sidde ved to
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skærme, så hjælper vi både med den digitale dannelse, og vi sikrer også en endnu højere grad af
empowerment, som er det altafgørende metodiske fundament for vores arbejde.
Tak til de frivillige
Jeg vil gerne sige kæmpe TAK til alle de frivillige, som også i 2020 har vist, at de vil forandring og
som har været parate til at give en hjælpende hånd, hvor der er mest brug for den.
Alle, der træder ind ad Indvandrer Kvindecentrets dør, har et ønske om forandring. Og vi ved, at
vores stærke fællesskaber skaber et godt fundament for netop forandring. Derfor er alle husets
aktiviteter planlagt med fællesskabet for øje.
I løbet af 2020 brugte 275 mennesker deres tid og kompetencer som frivillig i et eller flere af vores
projekter. Det er fx frivillige, der hjælper børn og voksne med lektier, melder sig som mentorer for
voksne eller unge, yder social- og juridisk rådgivning eller hjælper med at skrive jobansøgninger. Det
er også dem, der stiller op for at hjælpe med vores arrangementer og udflugter.
Tilsammen lagde de frivillige 7658 timer. Det svarer til 4 årsværk – og omregnet til lønkroner er det
en økonomisk merværdi på over 1 mio. kr.
Tid og timer, som vi i Indvandrer Kvindecentret slet ikke kunne være foruden i forhold til at drive
vores fællesskaber, der er så vigtige for så mange mennesker.
FRA LOKAL TIL NATIONAL FORENING
I 2020 har vi søsat partnerskaber med en lang række etniske minoritetsforeninger landet over. Vi
har vist, at vi har muskler til at favne bredere end Nørrebro, og med en langt mere varieret
målgruppe.
For mange af foreningerne gælder det, at de udover at få hjælp til at implementere
sundhedsforebyggende indsatser, også har haft brug for vores viden om, hvordan man stifter
foreninger, hvordan man vælger revisor - og hvorfor man i det hele taget skal have sådan én hvordan får man fat i lokaler, og hvordan man skriver den gode ansøgning. Samarbejdet med
partnerskabsforeningerne har vist, at der i den grad er brug for et sparringsrum, og at det er en
rolle, som Indvandrer Kvindecentret godt kunne tage på sig fremadrettet.
ÅRETS FORENING I REGION HOVEDSTADEN

Og så sluttede 2020 af med en fantastisk begivenhed nemlig med kåringen af Indvandrer
Kvindecentret, som Årets forening i Region Hovedstaden. Med æren fulgte 25.000 kr., som vi skal
bruge til at bygge endnu flere fællesskaber.
Send Flere Krydderier

Send Flere Krydderier er – som I ved - Indvandrer Kvindecentrets catering- og cafévirksomhed. Vi
driver to spisesteder hhv. i kulturhuset UNION og i Nørrebrohallen. Send Flere Krydderier er en
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registreret socialøkonomisk virksomhed 1, der tilbereder og sælger mad med afsæt i etniske
minoritetskvinders kogekunst.
At være socialøkonomisk betyder, at man som virksomhed både driver en forretning på
markedsvilkår og samtidig tager et ekstraordinært socialt ansvar. I Send Flere Krydderier er vores
sociale indsats rettet mod etniske minoritetskvinder med ikke-vestlig baggrund, der er over 30 år og
som er langt fra arbejdsmarkedet. Det er en målgruppe, der repræsenterer den gruppe af borgere i
det danske samfund, der har den laveste erhvervsfrekvens - 50 % er arbejdsløse. En statistik, der
med den nuværende pandemi desværre kun vil forværres.
Café- og restaurationsbranchen er på mange måder ubarmhjertig. Konkurrencen er tårnhøj, antallet
af konkurser er fordoblet inden for de seneste år, køkkenarbejdet er fysisk hårdt, arbejdstiderne er
skiftende og kunderne kræver mere mad for færre penge.
Lægger vi dertil, at vi driver en virksomhed med en særlig social forpligtelse, hvilket for vores
vedkommende betyder, at vi har medarbejdere, der pga. både fysiske og psykiske udfordringer
kræver ekstra støtte, og derfor ikke har mulighed for at levere en 100 % arbejdsindsats, så er det
tydeligt, at vores forretningsmodel er udfordrende. Men som jeg nævnte indledningsvist er vi
lykkedes med at balancere socialt og økonomisk. På trods af Corona.
Jeg vil gerne takke de medarbejdere i Send Flere Krydderier, der har været hjemsendt i lange
perioder. Vi ved, at det har været virkelig svært for dem.
UDBUD PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET
Siden 2013 har Send Flere Krydderier leveret beskæftigelsesrettet opkvalificering til aktivitetsparate
etniske minoritetskvinder. Den indsats gik i udbud i efteråret 2020 i skarp konkurrence med mange
andre leverandører. Send Flere Krydderier vandt udbuddet – og det betyder, at vi over de næste 4
år skal være med til at sikre, at de, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, får mulighed for at
blive en del af et arbejdsfællesskab.
SOCIALTILSYNET
Og så vil jeg afslutte med at fortælle, at vi sidst på året – for første gang i Indvandrer Kvindecentrets
historie – havde besøg af Socialtilsynet. Det lyder jo umiddelbart som et lidt kedeligt besøg med
risiko for løftede pegefingre og sure smileys. Men den rapport, der kom ud af interviews med
ledelse, medarbejdere og kvinder fra målgruppen vidner om, at Socialtilsynet er endog meget
imponeret over vores indsats.
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I 2016 blev Send Flere Krydderier officielt registreret som socialøkonomisk virksomhed. For at være registreret socialøkonomisk
virksomhed, skal man kunne efterleve følgende 5 krav; 1: At virksomhedens sociale formål står i din virksomheds vedtægter, 2: At
virksomheden driver erhverv, 3: At virksomheden er uafhængig af det offentlige, 4: At virksomheden er ansvarlig og inddragende i sit
virke og 5: At virksomhedens overskud håndteres socialt.
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Jeg er nødt til at citere lidt fra deres konklusion – hvor der bl.a. står:
”Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad spiller en meget væsentlig rolle i
kvindernes og deres familiers liv. Socialtilsynet vurderer, at den meget brede og målrettede indsats,
der omfatter anvendelse af juridisk og social rådgivning, undervisning, jobrådgivning, lektiehjælp og
fællesskaber, der realistisk matcher kvindernes aktuelle formåen og niveau, er med til at skabe gode
forudsætninger for udvikling og trivsel hos kvinderne”.
Også ledelsen får ros i rapporten – som en faglig kompetent og ansvarlige ledelse, der har stort
engagement, faglig viden og erfaring i forhold til at lede og fortsat udvikle Centret.
Stor tak herfra til Mirka, Malin og co - for jeres enorme indsats i en meget svær tid. Vi glæder os i
bestyrelsen til den videre rejse sammen med jer.
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