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Formandens beretning
Spændende og anderledes år på godt og ondt. Vi har desværre ikke kunne afholde alle planlagte
arrangementer, men har været mere tilgængelig på de sociale medier mere end hidtil.
Vi afholdte kjole indsamling i januar med stor succes. Disse indsamlinger er med til at øge
opmærksomheden og interessen for vores forening på en fantastisk positiv måde, og vores indsamlere
efterspørger mere markedsføringsmateriale, som de kan dele ud til interesserede. Vi ﬁk indsamlet
omkring 15 store rullekasser med kjoler i alle størrelser og farver. Mange af disse var med i uge 37, så
udvalget er af kjoler var kraftigt forøget i forhold til de andre år.
Påsken var spækket med live musikalske indslag på både facebook og instagram af tidligere musikere
tilknyttet foreningen. Der var madlavning med prinsesse fotograf Stine Arnholtz, dans med ambassadør
Tilly og kreative indslag m.m. Vi havde i forsommeren live yoga med ambassadør Sascha, hvor et fast
hold på 20 personer hver søndag lavede yoga.

Formandens beretning
Vores store arrangement i uge 37 blev trods covid-19 udfordringer og restriktioner afholdt til stor
tilfredshed og glæde ved vores 6 piger og deres familier.
Jylland på Clausholm Slot med prinsesse Agnes og prinsesse Marie.
Fyn på Lykkesholm Slot med prinsesse Vanessa og prinsesse Isabella.
Sjælland på Gisselfeld Kloster med prinsesse Agnes og prinsesse Ida.
Alle familierne havde nogle fantastiske dage og har udtrykt deres dybeste taknemmelighed for både
dagen, samt fotobøger og bokse.
Uge 37 var der blevet brugt en del mere tid på planlægning i forhold til restriktioner, formularer og
kontrakter, så der blev holdt en stram linie gennem hele ugen. Denne planlægningsgrad skal vi nok have
inkorporeret i de fremtidige arrangementer, da det gav mere ro til pigerne og deres familier.

Formandens beretning
År 2020 blev i særdeleshed brugt på at beskrive og dokumentere processer i foreningen. Der er oprettet
en bedre struktur i arbejdsfordelingen, samt forventnings- og samarbejdsaftaler er blevet oprettet til vores
arrangementer. Vi har også gjort brug af nye planlægningsværktøjer såsom Trello, indsamlingsportalen
Betternow og på Frivilligjob.dk.
Vores frivillig crew er vokset markant på de administrative roller og har fået en samlet ﬂok på SoMe
området, som i 2021 skal fasttømres. Vi arbejder videre med at få ﬂere personer ind, som kan lave content
til de sociale medier, nyhedsbreve og eventuelt markedsføringsmateriale.
Overgangen fra Min prinsesse drøm til Min Drømmedag blev en realitet d. 1/1 2021, hvor Astrid Nielsen
sammen med et hold af tekstforfattere, graﬁkere og frivillige har fået vores nye hjemmeside op at stå. Der
vil i den kommende tid komme mere på indhold på hjemmesiden, samt styr på billeder m.m. og en ny
yourpay aftale efter de nye vedtægter. Dog er grundstenene lagt og vi håber på at de to nye tiltag,

Formandens beretning
Min indre kriger og hjemmebesøg vil blive taget godt i mod.
Vores ambassadør Amanda har malet akrylmalerier, som er solgt gennem Odendo eller de sociale medier,
og vi har igen i år solgt til- og frakort fra ambassadør Katrine og hendes familie. Dejligt at vores
ambassadører er så kreative og ønsker at hjælpe os. Vi ser frem til endnu et godt samarbejde i det nye år.
Nedenstående er der oversigt over fondsmidler indsamlet i 2020 og vores skønne sponsorer.

Fonds eller legat donationer
Susi og Peter Robinsohns Fond
Donation øremærket “Min Indre Kriger

Fabrikant Mads Clausens Fond
Donation øremærket “Min Prinsessedrøm”, “Min Indre Kriger” og Hjemmebesøg

Lemvigh-Müller Fonden
Donation øremærket “Min Indre Kriger”

Gudrun og Palle Mørchs Mindefond
Donation øremærket “Min Indre Kriger”

Spar Nord Hadsund
Donation øremærket “Virtuel underholdning”

Wish by semie
Donation øremærket “Modeshow med mening” og t-shirts til frivillige

Sponsorer 2020
Moﬁbo

Clausholm Slot

Castens Enchanted Jewellery

Lykkesholm Slot

Ringstedet Guld Sølv og Ure

Gisselfeldt Kloster

Helsted Bageren

Bering Foto

Odense Marcipan

Fotograf Maria Pries

Storms Pakhus

Fotograf Malene Mittag

Sugar Cookie Lane

Fotograf Lone Lund Hansen

Dylon Nordics

Stylementor by Maria Schøn

Jakodan

MUA Leyla Tosunoglu Plesner

HYPOallergenic

Wedderkoppstyle

Nirbana Soul

ByCatalan Photography

Ih du Milla

Foto Fantasier

Amalies Choko

Fotograf Kenneth Rasmussen

Bondemad

Fotograf Frederik Valdemar Kjeldgaard

Pernille Corydon Jewellery

Alfaomedia

Terndrup Bageri

Handberg Foto

Beauté Paciﬁque

Videograf Simone Dupont

Queenﬂowers

Pastel and Neon
Hoptimist
ILSE JACOBSEN • Hornbæk
Restaurant Villa-Gallina
Made With Love By LBP
Pilgrim Jewellery
gopa.club
Mellisa Organic Skincare
Ikast Etiket – Label Yourself
Aalborg Chokoladen
Læsk
LowAlcohol.dk
Fresh.Land
Mr Basil
Blomster og Stål
S G Art Studio

Sponsorer 2020
Irma Greve
Løgismose

Perfect Settings DK

Sweetkynd Denmark

Odense Chokoladehus

Søbogaard

Pudderdåserne.dk

Nøddebazaren

Yummii Yummii

Vin & Vin Middelfart

Netpris

Tjugga

Universe of Hearts

Livink – design og interiør

CH Interfrugt A/S

Little Wonders

La Petite Boutique

Ellies and Ivy
Jordbay
Juvelen
Depend Cosmetic Danmark
Bilka (Skalborg, Denmark)
CaViThe
LÉHOF
NATURFRISK

Spar Borup
ProCrochet Accessories
Stubbs Gastronomi
KS-Wallstickers
Art of Flowers
Camilla Seeberg
Borgen Kloakservice

