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D. 12.06.2019 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ”Foreningen til Støtte for Mødre 
og Børn” i Revisionsfirmaet EY´s lokaler, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. 

Dagsordenen på generalforsamlingen var følgende: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 
4. Fastsættelse af medlemskontingent for det følgende forenings år dvs. år 2020 

- Bestyrelsen foreslår at kontingentet er uændret på kr. 200,00 
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

- Bestyrelsen foreslår nedenstående ændring til Vedtægtens formål § 2.1 (bilag 1) 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (bilag 2) 
7. Valg af 2 suppleanter (1-årig periode) (bilag 3) 
8. Valg af revisor 

– Bestyrelsen foreslår genvalg af EY 
9. Eventuelt 
   
 
Ad dagsordenens pkt. 1 – Valg af dirigent 
Til dirigent valgtes Lena Søgaard. 
Dirigenten konstaterede at Generalforsamling var lovligt indvarslet i overensstemmelse med 
vedtægternes § 4 (mail af 24.05.2018 til medlemmer med mail, og i papirform udsendt d. 
24.05.2018). Generalforsamlingen var i øvrigt lovlig og beslutningsdygtig. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2 – Bestyrelsens beretning 
Efter en præsentation af bestyrelsen og velkomst af fremmødte medlemmer aflagde konstitueret 
bestyrelsesformand Anders S. Sørensen beretning.  
 
Foreningens indtægter er igen i år hævet betragteligt, hvilket skyldes en aktiv fundraising, midler 
fra Socialministeriet), midler fra Arbejdsmarkedsmarkeds feriefond og ikke mindst den arv for-
eningen har modtaget. 
 
Det har også været året, hvor bestyrelsen har arbejdet på i 2019 at kunne implementere den stra-
tegi der er lagt for et kommende generationsskifte i Foreningen. En strategi der bl.a. i 2019 har 
udmøntet sig i et formandsskifte og en toårig ansættelse i en projektstilling for den tidligere for-
mand Lena Søgaard. 
 
Vedrørende Foreningens drift henviste Anders S. Sørensen til den trykte årsberetning. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen, og denne blev herefter taget til efterretning.  
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Ad dagsordenens pkt. 3 – Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 
 
Regnskabet: 
Regnskabet blev fremlagt af sekretariatsleder Marianne Brøndberg. 
Af resultatopgørelsen fremgår, at årets resultat før uddelinger/resultatdisponeringen er kr. 
9.180.336, hvilket er kr. 6.267.94 højere end i 2017-regnskabet. Af det udgør arven 6.005.230 kr. 
I årets resultat indgår donationer modtaget i december 2017 til uddeling i 2018 med kr. 
1.575.296 mod tilsvarende kr. 1.228.273 modtaget i december 2018 til uddeling i 2019. Der er 
overført kr. 6.110.324 til egenkapitalen. 
 
Fra årets resultat skal trækkes resultatdisponeringen, som bl.a. omfatter årets uddelinger på kr. 
3.417.035. Balancen pr. 31.12. 2018 udviste en egenkapital på kr. 6.965.813 og balancerede mod 
kr. 900.493 i 2017. Dette betyder, at egenkapitalen er forøget med kr. 6.065.320.     
 
Bidragene er steget i totalt beløb fra kr. 4.167.644 i 2017 til kr. 4.419.998 i 2018 (total: 75 bidrag 
incl. gavegivere). Flere fonde har doneret 2 gange i løbet af året. Inkluderet i beløbet er offent-
lige midler fra Socialstyrelsen (ULFRI-midler og julehjælp). 
 
Der har været en mindre stigning i omkostninger, hvilket primært skyldes en stigning i gebyrer, 
kontingenter og anskaffelse af kontorartikler. 
 
Endvidere er der indført afskrivning – her er der ved anskaffelse af pc-ere til kontoret med en 3-
årig afskrivning, hvilket skaber hensigtsmæssighed.  
 
Foreningen har i regnskabsåret uddelt legater for 3.417.035 mod kr. 2.412.996 i 2017. Stigningen 
skyldes en stigning i både de modtagne midler og antallet af ansøgere. 
 
EY har revideret regnskabet ud fra et sparsommelighedsprincip som er et krav når Foreningen 
modtager offentlige midler på et beløb der ligger over 100.000 kr. 
 
Der er ingen skattepligt for Foreningen. 
 
Det reviderede regnskabet blev herefter taget til efterretning uden kommentarer. 
 

Ad dagsordens pkt. 4 – Fastsættelse af medlemskontingent for det følgende år, dvs. 2020. 
Det blev besluttet at fastholde foreningens årlige kontingent på kr. 200.  
 

Ad dagsordens pkt. 5 - Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.   
 
Nuværende formulering af vedtægtens §2 stk 1: 
Foreningens formål er at yde hjælp til gravide kvinder, vanskeligt stillede mødre med børn og 
enlige forsørgere på den måde og i det omfang, som forholdene kræver det, og hvor offentlig hjælp 
ikke kan opnås eller ikke er tilstrækkelig. 
 
 
 
Forslag til ny formulering: 
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Foreningen yder støtte - gennem økonomisk hjælp, rådgivning og projekter-- fortrinsvis til gravide 
og enlige forsørgere der er vanskeligt stillede, og hvor offentlig hjælp ikke kan opnås eller ikke er 
tilstrækkelig. 
 
Ændringen blev vedtaget. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
Konst. Bestyrelsesformand Anders S. Sørensen og bestyrelsesmedlemmerne Christen S Johansen 
og Bo Balstrup. Alle tre blev genvalgt til bestyrelsen med Anders S Sørensen som ny formand.  
Bestyrelsens indstilling om, at den nuværende bestyrelse blev udvidet med et ekstra bestyrelses-
medlem jfr. Vedtægternes § 6.1. blev besluttet. Socialrådgiver Astrid Lyng Hjuler blev valgt som 
nyt bestyrelsesmedlem for en to årig periode.   
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Anders S Sørensen formand, Majken Bloch Skipper næstformand, Bo Balstrup kasser, Christen S 
Johansen, Cecilie Baunegaard Jørgensen, og Astrid Lyng Hjuler. 
 
Ad dagsordens pkt. 7 – Valg af 2 suppleanter (1-årig periode) 
Helle Hyltoft blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Der var ikke yderligere, der stillede 
op trods opfordring til medlemmerne.  
 
Ad dagsordenens pkt. 8 – Valg af revisor 
Til revisor genvalgtes Revisionsfirmaet EY. Det blev besluttet, at revisionen til næste år fremad-
rettet skulle udarbejde regnskaberne således, at bestyrelsen kan underskrive elektronisk. 
Ad dagsordenens pkt. 9 – Eventuelt 
Formanden udtrykte en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og en tak til sekretariatet for årets 
arbejde, såvel som et en tak til de fremmødte. 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 
 

Generalforsamlingen sluttet kl. 17.00. 
 

Referent 
 

19.6.2019  Marianne Brøndberg    Lena Søgaard 
Daglig leder, socialrådgiver   Forretningsfører 

 


