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Togvognene er 
flyttet 
Som nævnt i tidligere Nyhedsbrev 
er den ene af Perronens gamle 
togvogne i så dårlig stand, at den er vanskelig og kostbar at 
vedligeholde. Vognen er nu afhentet af den nye ejer og 
samtidig er den anden vogn flyttet til det ene hjørne af 
matriklen i forlængelse af garageanlægget og petanquebanen. 
Vognen skal bruges som café-vogn i tilknytning til et nyt  
hyggeligt terrasseområde. Samtidig er der blevet meget bedre 
plads til fremtidige sommerfester, koncerter og andre 
udendørs arrangementer.

Flytningen af vognene skete den 30. juni 2020 og var en større 
operation som krævede 2 kraner og en blokvogn. Flytningen 
kunne gennemføres uden omkostninger for Perronen. 

Klavs Lauritzen hædret! 

Klavs har været formand for Perronen siden 
værestedets start i 1997. Nu har han besluttet at 
stoppe og trak sig på generalforsamlingen den 30. 

juni 2020.  Klavs har gjort en helt enestående indsats og måtte 
lægge ører til megen ros og anerkendelse både på 
bestyrelsesmødet, den efterfølgende generalforsamling og på 
et senere personalemøde for de frivillige. 
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Generalforsamlingen 
den 30. juni 2020 

Efter flere aflysninger på grund af 
Corona restriktioner kunne den 
årlige generalforsamling i 
“Værestedet Perronen - Foreningen 
for socialt udsatte” endelig afholdes 
i slutningen af juni.  

Bestyrelsens beretning og 
regnskabet for 2019 blev godkendt. 
Regnskabet viser et overskud på 
driften på godt 63.000 kr. 
Overskuddet anvendes af 
nedbringelse af Perronens gæld.  

Ledelsesberetningen redegjorde 
bl.a. for de mange nye aktiviteter 
m.v. i 2019 herunder nyrenoveret 
café, ny “Pind”, stor sommerfest, 
julemarked i Det Gamle Gasværk, 
og andre arrangementer, Pande-
kagevogn, nyt aktivitetsprojekt 
støttet af Socialstyrelsen, brugere i 
job som byviceværter med socialt 
frikort. 

Som tidligere annonceret trak Klavs 
Lauritzen sig tilbage efter 23 på 
formandsposten. 
Generalforsamling valgte Stig 
Moss-Hansen som ny formand og 
Ole Rechter blev valgt som nyt 
bestyrelsesmedlem. 

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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Klavs blev også optaget i Perronens 
"Hall of Fame". Begrundelsen lød 
bl.a.:

“Igennem 23 års formandskab har Klavs 
Lauritzen kæmpet utrætteligt for 
værestedets eksistens og han har med dristighed, mod, og ikke mindst 
med et stort hjerte for de svageste mennesker i samfundet sikret, at 
værestedet har udviklet sig til et anerkendt og rost omsorgstilbud, hvor 
der er plads til alle.”…

“Klavs Lauritzen er tidligere tildelt nationale, såvel som lokale 
æresbeviser for sin indsats og det er med stor glæde, at vi nu kan tildele 
ham endnu en æresbevisning ved optagelsen i Perronens Hall of Fame”. 

Du kan læse et interview med Klavs i sidste 
nummer af nyhedsbrevet.

Åbent hus 
Fredag den 11. september 2020 kl. 13.00 inviteres til 
åbent hus / indvielse af Perronens nye “Pind” og den 
nyrenoverede café .
Den nye pavillon “Pinden”, der er 
brugernes eget opholdssted, og det nye 
køkken og den nye spisestue har været 
færdige et stykke tid - og nu vil vi gerne 
vise de flotte resultater frem!

Perronen er vært ved røde pølser, øl og vand. Kig forbi!

Træværksted 
Med støtte fra Socialministeriet 
igangsatte Perronen i 2019 et projekt, 
hvor en tømrer et antal dage om ugen 
skal sætte gang i værkstedsaktiviteter, 
som interessserede brugerne kan 
deltage i og evt. aflønnes efter reglerne 
om socialt frikort. Corona 
restriktionerne kom lidt i vejen for projektet, men nu er 
“Træværkstedet” kommet igang. Her produceres og sælges 
rustikke og spændende træmøbler. Udvalget kan bl.a. ses på 
Perronens Facebook side og på Instagram: “perronvaerksted”.
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Sommerferie-
lukket! 

Perronen holder lukket i perioden 
13. - 31. juli 2020 (uge 29, 30 og 
31).  

Vi slår dørene op igen mandag 
den 3. august. 

Der er adgang til “Pinden” og 
“Spor 5” for stedets daglige 
brugere i ferien. 

Ny hjemmeside 

Perronens hjemmeside har ikke 
helt fulgt med tiden. Nu har den 
fået et helt nyt og flot udseende. 
Den findes på det sædvanlige 
sted: https://www.perron4800.dk/ 

        

Godt arbejdsmiljø 

Arbejdstilsynet har 
været på uanmeldt 
tilsyn. Perronen fik 
en grøn smiley for 
godt arbejdsmiljø.  

Følg os på Facebook: 

https://www.perron4800.dk/
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