
REFERAT: ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DATO: 4. maj 2022 KL. 20.30, via Zoom

Deltager: Bestyrelsen og medlemmer af foreningen

Referent: Maria Storm Delroy

Dirigent: Cille Torp-Strunz

Onsdag d. 4. maj 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for

Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen. Forperson Marie Blønd foreslog Næstforperson Cille

Torp-Strunz som dirigent og der blev ikke gjort indsigelser.

Generalforsamling blev konstateret lovligt indkaldt ifølge vedtægterne af dirigenten. Bestyrelsen havde ikke
modtaget nogen fremsendte forslag og der var hverken indsigelser til dagsorden eller tilføjelser til
eventuelt. Afstemninger ville forløbe ved simpelt flertal, hvor alle fremmødte medlemmer har én stemme
hver og bestyrelsen kan ikke stemme. 

Dagsorden for mødet:
1. Velkommen
2. Bestyrelsens beretning og årsregnskab 
3. Evt. forslag fra medlemmer
4. Vision 2022
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af revisor 
7. Valg af bestyrelse
8. Evt. 

Bestyrelsens beretning og årsregnskab
Forperson Marie Blønd fremlagde bestyrelsens årsberetning og gennemgik årsregnskabet, suppleret af
kasserer Maria Storm Delroy.  Årsregnskabet er revisionspåtegnet af statsautoriseret revisor Deloitte som
ikke haft nogen anmærkninger om foreningens procedurer, protokoller og regnskabet.

Vi har nået meget i 2021 på trods af Corona restriktioner. I 2020 var vores vision at forøge antal af

medlemmer for at dække driftsomkostninger af kontingenter og dermed ikke være så afhængige af

indsamlinger. Vores primære mål var kommunalvalget 2021, og vi slog rigtig godt igennem til

lokalvalget. Virkelighedens dagtilbud 2.0 blev lanceret lige inden og ligger på vores hjemmeside. Vi

nåede at få omregnet de reelle normeringer på 35 kommuner jf. omsættertabellen.
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Kæmpe cadeau til næstformand Cille Torp-Strunz og lokale tovholder, som har siddet med arbejdet i

at søge aktindsigt og lave udregninger for rigtig mange kommuner.  Vi vil gerne have gennemsigtighed

for, hvor mange voksne vi afleverer vores børn til.

VIVE og EVA er i gang med at lave en udregning for såkaldte ‘praksisnormering’, som skal indgå i

dagtilbudsportalen når loven træder i kraft i 2024. De er bekendt med omsættertabellen, og oplyst os

om, at den er med i deres arbejde med at lave en national standard.

Den 21. december 2021 blev L92 endeligt vedtaget ”loven om minimumsnormering”. Den 24.

september 2021 havde vi indsendt høringssvar vedr. lovforslaget, for vi ønsker at det skal beregnes i

børnehøjde og kom med eksempler på hvorfor loven ikke er god nok som den er nu.

Forperson Marie Blønd gennemgik resultatopgørelse der kommer ud med et forventet lille underskud.

Vi havde et meget stort overskud i 2020, og der blev derfor i 2021, investeret i udgivelsen

Virkelighedens Dagtilbud 2.0 samt optimering af systemer til brug for bevægelsen arbejde - bl.a. en

opgradering af hjemmesiden.

Marie gennemgår rapporten fra Deloitte og som er en konklusion på deres revision, er der ikke

konstateret fejl. Støtteforeningen overholder bogføringsloven. Forperson Marie Blønd fortæller at det

har været et supergodt samarbejder med Deloitte. Vi er blevet rigtig skarpe på den almindelig

bogholderi og funktionsadskillelse. Vi har en kasserer, som også er bogholder, så det har været vigtigt

at få det korrekte setup, og det har Deloitte hjulpet med.

Vi fik en gul anmærkning alene pga fuldmagter i forbindelse med kreditkort. For at lette betaling i

forhold til IT-systemer, hvor man typisk skal sætte betaling op med kreditkort, har vi i bestyrelsen to

Debet Mastercard. Vi har i bestyrelsen sat en kontrolfunktion ved at kortene har separat konto med et

maksimum på kr. 5.000,- på kontoen, som kasserer sørger for at vedligeholde.

Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Vision 2022
Vision for 2002 er fortsat at hverve nye medlemmer. Vi ønsker at målrette mere efter nye forældre og

nye bedsteforældre. Vi har derfor sat annonce kroner af i budgettet for 2022. Og inspireret af et

medlem, som efterspurgte det, så har vi oprettet et Erhvervmedlemsskab til kr. 500,- årligt.

Vi har indhentet en ny indsamlingstilladelse, så vi også kan samle penge ind i 2022. Formålet med

indsamlingen er Folketingsvalget i 2023. Vi stræber efter at holde indsamlingen under kr. 50.000,- så

vi undgår at skulle have en statsautoriseret revisor på, da det som bekendt er meget dyrt.

Der er mange som har meldt sig ud af styregruppen. Ligesom der er manges medlemmer, hvis børn er

startet i skole, så vi skal ud og finde en ny frivillighed ved at mobilisere en ny gruppe af nye forældre

og bedsteforældre.
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Vi har fortsat en vision om at søge fonde til lidt mere langsigtet projekter. Til eksempel kan nævnes til

beregnings af reelle normeringer i kommunerne. Kommunerne skal kun indberette til

dagtilbudsportalen frivilligt og først fra 2024. Det tidsrum vil vi rigtig gerne udfylde så vi oplyser om

forskellen på papirs- og reelle normeringer, men vi kan ikke bruge frivilligheden, da det er en meget

tidskrævende opgave.

Budget 2022 blev godkendt af generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingent
Individuelt: 100 kr 

Familie: 250 kr
Erhvervsmedlemskab: Starter på kr. 500,- men fastsættes i samarbejde med bestyrelse og er afhængig af
størrelsen på firma/organisation. 

Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med de nuværende former for medlemskab, hvortil
erhvervsmedlemsskab tilføjes som et nyt medlemskab. Der blev ikke gjort nogen indsigelser, så det blev
vedtaget.  

Valg af revisor
Da dette år bliver det sidste med Deloitte, da vi ikke længere via vores indsamlinger er påkrævet en

statsautoriseret revisor, har vi indhentet tilbud fra andre revisorer.

Bestyrelsen indstiller Zemak revision, da Henning har givet det billigste tilbud og vi har god erfaring

med at samarbejde med ham fra tidligere. Der var ingen indsigelser, så det blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Forperson Marie Blønd, Kasser Maria Storm Delroy og bestyrelsesmedlem Sarah Louise Eskildsen-
Mortensen står på genvalg. Alle genopstiller. Sarah Louise Eskildsen-Mortensen blev oprindeligt valg som
suppleant og genopstiller som suppleant. Men måtte træde til som bestyrelsesmedlem da Sophie
Mogensen udtrådte af bestyrelsen. Rikke Thrane stiller op til bestyrelsen.

De opstillede kandidater præsenterede sig selv.

Der blev ikke gjort indsigelser, så alle blev valgt ind i bestyrelsen.

Evt.

Et medlem fortalte og lokal tovholder fortalte hvor svært det er med frivilligheden og pointere

vigtigheden i at hverve nye medlemmer. Som er helt i tråd med bestyrelsen vision 2022. Der er et
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ønske fra medlemmet at der fokuseres mere på et samarbejde på kommunalt niveau og landsplan, Så

folk ikke brænder ud på

Forperson Marie Blønd svarer til det at støtteforeningen kan gøre det ved at hverve nye medlemmer,

med måske flere annoncer og det kan vi evt. gøre mere geografisk målrettet hvis det giver mening.

Der må vi være kreative og støtteforeningen må støtte op hvis det koster penge.
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