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Anders	Solbjerg	Sørensen
Formand 

Formandens	beretning

2020 blev et år som hele verden vil huske. Vi måtte 
forholde os til en realitet, som blot få måneder tidligere 
ville have været ren science fiction. I Danmark stod vi alle 
pludselig i samme situation. Vi stod sammen hver for sig, mens vi på tværs af landet ople-
vede et fællesskab, som ikke er set i nyere tid. Men det var som om, at vi glemte, at ikke 
alle havde det nødvendige udstyr til det fællesskab, der med ét udelukkende blev digitalt.

Det er ikke alle familier, der har råd til en PC eller en god internetforbindelse, og det er 
ikke altid dem, der råber højest. Så mens nogle af børnene og de unge valgte at tjekke ud 
af online-undervisningen, kom andre med dårlige undskyldninger for, hvorfor de ikke fik 
lavet lektier. Og det var ikke alle forældre, der magtede at blive ved med at svare på be-
skeder via Aula om, hvorfor deres barn ikke var mødt frem i dag. Selvom svaret er enkelt, 
er dét at få det sagt højt forbundet med stor skam.

Som månederne gik, blev det desværre også tydeligere, at vi alle ikke havde de samme 
forudsætninger til at komme igennem krisen. I nogle familier har man kæmpet for at få 
maden til at strække i en situation, hvor børnene ikke kunne få gratis mad i institutioner, 
og fødevarebanker har ofte været lukkede. I de kolde vintermåneder hørte vi fra flere 
forældre, at deres børn ikke kunne mødes med vennerne udenfor - simpelthen fordi, de 
ikke havde vintersko eller en jakke, der var varm nok. I andre familier har de i den grad 
oplevet, hvad det betyder at bo tæt uden mulighed for adspredelse.

I Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har vi oplevet, at der desværre stadig er brug 
for os. Vi modtog i 2020 knap 5.000 legatansøgninger, hvilket er en stigning på 800 an-
søgninger. Selvom en del af stigningen kan forklares med pandemien, så er der desværre 
ikke noget, der tyder på, at det er et forbigående fænomen. Dette stiller store krav til 
sekretariatet ift. at kunne behandle alle ansøgninger indenfor en tilfredsstillede tidsho-
risont samtidig med at vi fastholder, at alle ansøgere får den hjælp og støtte, der er brug 
for. Sekretariatet har derfor i 2020 brugt mange kræfter på at udnytte de redskaber, som 
vores nye legatbehandlingssystem har givet - ligesom der i 2020, er sket en opnormering 
af medarbejdere i sekretariatet til behandling af legaterne.

Familier, der har brug for vores hjælp, må forsat ikke lades i stikken. Jeg vil på bestyrel-
sens vegne gerne takke alle fonde, donatorer og medlemmer for jeres bidrag. Uden jer 
ville vi ikke have kunne hjælpe de knap 2.000 familier, der i 2020 modtog vores støtte.

Anders	Solbjerg	Sørensen
Formand
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Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende 
almennyttig humanitær forening, hvis formål er et yde støtte
til gravide og vanskeligt stillede familier. 

Foreningens hovedaktiviteter er legatuddeling, rådgivning og vejledning samt ferielejre.  
Selvom foreningen har rødder tilbage til 1905 er det desværre tydeligt, at der forsat er 
brug for vores arbejde.

I Foreningen til Støtte for Mødre og Børn styrker vi familierne til at komme ud af fattigdom. 
Vi støtter mor eller far i at skabe trygge, bæredygtige rammer for deres børn. Det være sig 
gennem sociale eller faglige succeser eller gennem det netværk og nye oplevelser familien 
får på en familielejr. 

Vi arbejder tillidsbaseret med fokus på empowerment. Rigtigt mange af de forældre, der 
kontakter os, kan få ondt i maven ved tanken om at gå på deres netbank eller finde deres 
årsopgørelse frem. Vi gør derfor meget ud af at være tilgængelige på telefon og mail samt 
understrege, at vi gerne hjælper dem med at finde den rigtige dokumentation; - hos os må 
man ringe og bede om hjælp, lige så mange gange man vil. 

For mange af ansøgerne er det en stor succes at opleve, at de godt kan finde de nødven-
dige dokumenter. I de tilfælde, hvor der ikke er blevet søgt om et børnetilskud eller hvor 
gælden til fx private lån er stukket helt af, vejleder vi meget gerne ansøgeren i, hvordan 
man kan få sat sine afdrag ned, hvor man kan få gældsrådgivning eller hvordan man på 
under ½ time kan søge om børnetilskud.  

Vores ambition er derfor ikke kun at hjælpe med legatet, men at støtte og styrke forældre-
ne i at tage et ansvar. Vi vælger derfor også at udbetale legatet direkte til forælderen og vi 
beder ikke om dokumentation for, at pengene er brugt efter hensigten. Det er forælderens 
ansvar at tage vare på sit barn og det stoler vi på, at de gør.

 1000 mange tak for legatet. Ved ikke hvordan   
 jeg skal takke Jer. Nu kan jeg endelig få betalt
 min elregning og ikke ha flere søvnløse nætter.
 I aner ikke hvilke lettelse dette er...  

Maria	Blankensteiner
Sekretariatsleder

Ledelsens	beretning

”

”
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Legatuddeling	i	2020
Anskaffelser 
Hjælp til vintertøj, køleskab, spædbørnsudstyr m.m.

Etablering 
Hjælp til etablering typisk efter et ophold på krisecenter. 

Uddannelse	og	skole 
Hjælp til en skole-PC, studiebøger eller mindre udgifter til efterskolen.

Fritid 
Hjælp til fritidsaktiviteter, som svømning, fodbold eller musikskole.

Andet 
Hjælp til udgifter til restancer, der truer med at sætte familien på gaden, få lukket for 
strømmen eller det varme vand, udgifter til mad for resten af måneden eller udgifter 
forbundet med sygdom som fx tilskud til briller eller nødvendig medicin. 

Højtider 
Hjælp til ferieoplevelser eller et ferieophold i Helsingør Ferieby.
Hjælp til at afholde konfirmation eller nonfirmation. 
Hjælp til julen. 
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Familielejr 

I 2020 lykkes det os på trods af COVID-19 
at gennemføre to familielejre med samlet 
set knap 200 deltagere i et samarbejde 
med Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Vi støtter via familielejren den voksne i at 
skabe rammerne for barnets liv. 

Det er vores vurdering, at mange familier 
ikke vil komme på ferie uden for hjemmet, 
hvis de ikke bliver tilbudt et gratis ophold. 

Familielejren blev afholdt i Helsingør 
Ferieby under FolkeFerieFonden i et 
stærkt samarbejde med personalet i 
Feriebyen.

Ugen bød på udflugter, fælles spisning og 
sjov og ballade.

De fine stemningsbilleder er venligst 
udlånt af Helsingør Ferieby.
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   - og tusind tak for en dejlig 
uge. Vi fik mere socialt ind og 
nye kontakter og fandt også 
ud af nogen ting, jeg godt selv 
kunne som enlig mor og står 
lidt mere på egne ben med min 
søn. Nu lidt løsrevet fra min 
mor... ”

”
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Involvering	og	engagement
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn ville ikke være det samme uden det store engage-
ment som frivillige, medlemmer og samarbejdspartnere ligger i sagen. Der skal derfor lyde 
en stor tak til frivillige, medlemmer og samarbejdspartnere for jeres utrættelige indsats. 

Frivillighed
Frivillige i Foreningen til Støtte for Mødre og Børn løfter på hver deres måde en meget 
vigtig og meningsfuld opgave. Det kan være at sikre, at den enkelte mor eller far får belyst 
deres ansøgning i en grad, så vi har mulighed for at tage stilling til behovet, i juletiden, 
hvor behandlingen af de knap 2.500 ansøgninger slet ikke ville være en mulighed uden 
frivillige kræfter samt på vores familielejr, hvor de bidrager med nærvær, overskud og lyst 
til at være sammen med familierne.

Medlemmer 
Vi har i 2020 oplevet en mindre fremgang i medlemstallet, hvilke betyder, at vi i dag er 
knap 100 medlemmer. Vi har mange trofaste medlemmer, som vælger at støtte os hvert år 
gennem et medlemskab. Medlemmerne støtter foreningen, familierne og ikke mindst 
bidrager de til at udbrede foreningens indsats og tilbud. 

Samarbejdspartnere 
I dagligdagen er vi afhængige af et godt samarbejde med både ansøgere, kommunale 
sagsbehandlere, sundhedsplejersker, hospitaler samt andre humanitære organisationer 
såvel som vores bidragsydere. Vi har igen i år oplevet en høj grad af forståelse og samar-
bejdsvilje for at sikre bedre levevilkår for udsatte familier.

Ahh af hjertet tak 

Der faldt en stor sten fra mit hjerte,
glæder mig til at fortælle hende det 
og endnu mere til at kunne købe en
computer til hende, det bliver så godt.
Tak for jer

 Mor til en datter på 14 år,
 der har modtaget et legat
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Sådan	bruger	vi	vores	ressourcer
Vi har igennem de seneste 5 år oplevet en voldsom stigning i antallet af legatansøgninger. 
Det har en stor betydning, at vi kan se, at flere og flere får kendskab til foreningen og vores 
tilbud, men samtidig sætter det naturligvis vores lille sekretariat under et voldsomt pres. 

Vi har derfor i 2020 haft fokus på at digitalisere og effektivisere vores arbejdsgange samtidig 
med at det er vigtigt for os, at vores brugere oplever foreningen som nærværende og med 
tid til at rådgive om andre legatmuligheder, når vi som forening ikke har kunne støtte grun-
det vores begrænsede midler.

I nedenstående figur ses fordelingen indenfor de forskellige støtteområder
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Foreningens	økonomi	
I Foreningens formålsparagraf fremgår: ”Foreningens yder støtte – gennem økonomisk 
hjælp, rådgivning og projekter – fortrinsvis til gravide kvinder og enlige forsørgere, der er 
vanskeligt stillede, og hvor offentlig hjælp ikke kan opnås eller ikke er tilstrækkelig.”

Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag består af ”Fælleslegatet for Foreningen til 
Støtte for Mødre og Børn”, og ”Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat”, 
hvor Foreningen løbende modtager renteindtægter. Herudover modtager Foreningen væ-
sentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder, samt medlemskontingent fra Forenin-
gens medlemmer.

Væsentlige	begivenheder	i	regnskabet
2020 har været et år i skyggen af COVID-19, hvilket har afspejlet sig både i forhold til 
Foreningens indtægter og stigning i antallet af ansøgninger. Vi har fået stor opbakning fra 
Fonde, til at afhjælpe nogle af de store ekstraudgifter som nedluningen af Danmark har 
betydet for ansøgernes økonomi. Ole Kirks Fond har således støttet med 595.000 kr. og 
Liljeborg Fonden med 362.500 kr. til afhjælpning af Corona relaterede udgifter. 

Antallet af julehjælpsansøgninger er steget fra 2.272 ansøgninger i 2019 til 2.451 i 2020. 
Dette blev dog modsvaret af, at det i år lykkes at samle midler til at støtte 1.151 familier 
svarende til 300 familier mere end i 2019. Stigningen skyldes især, at vi fik en ekstraordinær 
donation fra Helle Walleviks Fond på kr. 300.000 samt flere mindre bidrag fra loger m.m. 

Den årlige netværksferie har også stået i lyset af COVID-19. Det var i lang tid usikkert om 
det overhovedet blev muligt at gennemføre, men det lykkes at gennemføre de to planlagte 
ferieophold i et partnerskab med Arbejdsmarkedets Feriefond. I alt deltog 98 familier på 
kontanthjælp eller kontanthjælpsniveau og som var udfordrede socialt, økonomisk, hel-
bredsmæssigt og arbejdsmæssigt.

Som det fremgår, bruges en mindre del af foreningens indtjening på administrative 
udgifter og opgaver, som er nødvendige for foreningens daglige drift og for at overholde 
den gældende lovgivning. Personaleudgifterne har været højere i 2020 end sædvanligt på 
grund af et lederskifte.  

I Foreningen til Støtte for Mødre og Børn ser vi lyst på fremtiden. Vi har bl.a. flere projekter
i støbeskeen, idet vi ønsker at videreudvikle på foreningens rådgivning gennem et økono-
miprojekt og et rådgivningsprojekt. Selvom det sker på et trist bagtæppe, så har COVID-19 
skabt nye samarbejdsmuligheder, som vi håber at arbejde videre på i 2021.  
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Uddrag	af	årsregnskab

 2020 2019
Indtægter    
Bidrag og kontingenter fra medlemmer  10.200  11.000
Bidrag fra øvrige     5.698.114                 3.617.361
Offentlige bidrag  904.904  516.120 
Indtægter fra tilknyttede legater  67.323  165.947
Renteindtægter/udbytter  152.769  9.815 
       6.833.310                4.320.243

Omkostninger	     
Personaleomkostninger  -1.815.570                  -1.489.528
Kontoromkostninger  -395.144  -415.300 
Revision  -35.000  -32.500
Regnskabs- og skattemæssig assistance  -28.750  -17.625
Øvrige erklæringer    -48.875  -30.394
Finansielle omkostninger    -1.406  -623
Af- og nedskrivninger   -4.014  -6.018 
  -2.328.759                 -1.991.988

Årets	resultat	før	uddeling  4.504.551                  2.328.255

Resultatdisponering	
Årets uddelinger  -4.192.136                  -3.757.865
Hensat til senere uddeling  -1.070.498                     -298.244 
Anvendelse af tidligere 
års hensættelser         298.244                  1.228.273 

Årets	resultat,	overført	til	egenkapital            -459.839                   -499.581
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Tak	til	alle,	der	har	ydet	bidrag	i	2020
Vores arbejde kan ikke gennemføres uden støtte fra fonde, legatstiftelser, virksomheder og 
private donorer. Vi har også i år oplevet, at både trofaste og nye bidragsydere har støttet 
vores sociale arbejde, så vi i fællesskab kan gøre en forskel for udsatte familier i Danmark.

Vi sætter stor pris på de tætte relationer, vi har til flere uddelende fonde. I 2020 har vi 
samarbejdet med:

• Erikema	Legat,	der har gives os mulighed for at sikre, at flere af vores ansøgere   
 får bedre livsbetingelser for både forælder og børn.

•    Godsejer	Peter	Peter	Friedlieb	Lagonis	Legatfond, der har givet os mulighed for   
 at indstille gravide og nybagte enlige mødre til et særligt spædbørnslegat.

•    Louis	Petersens	Legat,	der har givet os mulighed for at indstille mødre fra det   
       storkøbenhavnske område til et legat fx i forbindelse med fraflytning fra krise    
 center, uddannelse samt andre sociale begivenheder.

Vi håber, at endnu flere fonde fremover sammen med os vil påtage sig den sociale opgave 
det er, at sikre børn og unge en god opvækst ved at støtte mor eller far i at skabe de nød-
vendige rammer for deres børns barndom.

Arbejdsmarkedets Feriefond  737.145     
Asta og Jul. P. Justesens Fond  1.100.000     
Augustinus Fonden  200.000     
Brødrene Hartmanns Fond  15.000     
Børnesagens Fællesråd  24.868     
Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond  25.000     
Danske Banks Fond  50.000     
Den A. P. Møllerske Støttefond  40.000     
Dyssegårds Sogns Menighedspleje  4.000     
Ellen Hørups Fond  5.000     
Erikema Legat  87.000     
Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond  25.000     
Fabrikant Chas. Otzens Fond  50.000     
Ferd. og Ellen Hindsgauls Almennyttige Fond  15.000     
Fonden af 17-12-1981  50.000     
Fonden Julius Skrikes Stiftelse  10.000     
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat  25.000     

Bidragydere i 2020:
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Generalkonsul Jens Olsens Fond  20.000     
Gerda og Hans Frederiksens Mindefond  20.000     
Hannes Fond  15.000     
Heinrich og Laurine Jessens Fond  50.000     
Helle Walleviks Fond  300.000     
Henry og Mary Skovs Fond  10.000     
Hoffmann og Husmans Fond  100.000     
Inge og Asker Larsens Fond  60.000     
Irmafonden  10.000     
Jascha Fonden  50.000     
Knud Højgårds Fond  75.000     
Liljeborgfonden  362.500     
Linexfonden  17.000     
Louis Petersens Legat  600.000     
Margrethegårdens Legat  50.000     
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen  30.000     
OAK Foundation Denmark  200.000     
Ole Kirk’s Fond  595.000     
Otto og Gerda Bings Mindelegat  12.000     
Personalet i Esprit De Corp. Danmark A/S  2.500     
Rotary Kastrup  5.000     
Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond  12.500     
Simon Spies Fonden  10.000     
Snedkermester Axel Wichmanns og fru Else Wichmanns fond  5.000     
Søsterloge nr. 3 Freja 1 0 0 F  10.000     
Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond  125.000     
Topdanmark Fonden  50.000     
Toyota-Fonden  15.000     
Tømrermester Martin Hansens Legat  15.000     
Udviklingsbureauet Beta Aps  15.000     
Varelotteriet  50.000     
Vemmetofte Kloster  10.000     
Ville Heises Legat  20.000     
VKRs Familiefond  50.000     
Zonta København 2  5.000     
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  150.000     
Aalborg Zontaklub  5.000     
Aase og Ejnar Danielsens Fond  100.000
Øvrige gavegivere  3.601 

I alt                                                                                                                5.698.114



Mener	du	-	ligesom	vi	-	at	alle	børn	har	ret	
til	et	godt	børneliv,	så	hjælp	os	med	at	gøre	
en	forskel!

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn støtter socialt og økonomisk 
udsatte familier - fortrinsvis enlige forsørgere. 
Dette arbejde kan du hjælpe os med ved at give en gave eller at tegne 
et medlemsskab, da vi er meget afhængige af bidrag fra vore med-
lemmer samt private. Et medlemsskab kan tegnes for kr. 200 årligt.

Vi modtager hvert år mange donationer, som vi glædeligt bruger på at 
gøre en aktiv forskel for de forsørgere, vi er i kontakt med. 
Men vi har også brug for medlemmer, der har lyst til at bakke op om 
vores sociale arbejde og til at skabe rammerne for det gode børneliv.

Hvis du vil vide mere om Foreningens arbejde eller at støtte dette, kan 
du besøge vores hjemmeside. Her kan du læse mere om medlemskab 
af Foreningen og om gavedonationer. 

Foreningen modtager også med glæde arv.

Du er også velkommen til at ringe for yderligere information.

www.morbarn.info

Foreningen til Støtte                     for Mødre og Børn
Bygmestervej 10, 1.sal · 2400 København NV.  · Tlf. 3538 5626 · CVR 49897715 

www.morbarn.info · kontakt@morbarn.info 
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