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12. august 2021

Referat af generalforsamling i
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Mandag den 21. juni 2020 kl. 17.00
Generalforsamlingen afholdtes i Foreningens lokaler på Bygmestervej 10, 2400 København NV
Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Kort gennemgang af Bestyrelsens beretning (bilag 1)

3.

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab (bilag 2)

4.

Fastsættelse af medlemskontingent for det følgende foreningssår dvs. år 2022
• Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på kr. 200

5.

Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
• Der er ikke indkommet forslag til behandling

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen (bilag 3)

7.

Valg af 2 suppleanter (1-årig periode) (bilag 3)

8.

Valg af revisor
• Bestyrelsen foreslår genvalg af EY

9.

Eventuelt

Referat
Ad.1 Anders Solbjerg Sørensen blev valgt som dirigent.
Anders Solbjerg Sørensen startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr.
vedtægterne.
Ad.2 Formanden kunne konstatere, som det også fremgår af den trykte beretning, at corona også havde
ramt Foreningen. Behovet for Fællesskaber er blev tydeligere hvor corona og de medfølgende
konsekvenser som hjemsendelser og hjemmeundervisning har givet Foreningens ansøgere nye
økonomiske udfordringer, og hvor civilsamfundet er rykket tættere på med hjælp.
Også sekretariatet har være udfordret med at få en hverdag til at hænge sammen, når alle arbejder
hjemmefra. Men på trods af det, er vi kommet i mål på alle punkter. Også afholdelsen af AFF ferielejen i
Helsingør Ferieby blev gennemført på trods af coronarestriktioner.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende almennyttig humanitær forening, som
tilbyder rådgivning og økonomisk hjælp til socialt/økonomisk udsatte – fortrinsvist enlige – forældre og
gravide, som er særligt trængte, og som ikke har andre muligheder for at få støtte.

FORENINGEN TIL STØTTE

FOR MØDRE OG BØRN . ..

Bygmestervej 10, 1. sal, 2400 København Ø | Tlf. 35385626 | kontakt@morbarn.info | CVR 49897715 | www.morbarn.info

Vi har i året sagt farvel til den tidligere leder af sekretariatet Marianne Brøndberg, og goddag til både den
nye leder Maria Blankensteiner og Nidzara Graca som ny studentermedhjælper. Bestyrelsesmøderne er
blev afholdt som planlagt - langt de fleste dog digitalt. Formanden udtrykte en stor tak til donatorer og
medlemmer for støtten og rettede en stor en tak til bestyrelsen og medarbejderne for indsatsen i dette
helt særlige år.
Den trykte beretning blev uddelt og godkendt af generalforsamlingen.
Ad.3 Årsregnskabet for Foreningen, der var blevet godkendt af bestyrelsen tidligere på dagen, blev
gennemgået for generalforsamlingen. Af væsentlige punkter blev fremhævet den markant øgede
indtjening fra 2019 til 2020, der hovedsageligt kan henføres til fundraising i forhold til coronarelaterede
udgifter. Der er særligt Ole Kirk´s Fond og Liljeborgfonden der har bidraget her, men også en del af de
andre faste bidragsydere har øget deres uddelinger i løbet af året.
På udgiftssiden afspejler regnskabet øgede personaleomkostninger som en konsekvens af lederskiftet i
april 2020 samt ansættelse af en studentermedhjælper. Feriepengeforpligtelsen afspejler dels overgangen
til samtidsferie med indefrysning af et års feriepengene fra perioden 01.09.19-31.08.19, samt ikke afholdt
ferie fra ferie året der starter 01.09.20.
Årets resultat afspejler den udvikling bestyrelsen igangsatte i april 2019 med ansættelse af en
Forretningsfører til at gennemføre projekt 3.0, som har til formål, at sikre Foreningens fortsatte positive
udvikling ved at gennemføre et generationsskifte i både bestyrelse og sekretariat, samt sikre ressourcer til
og udvikle arbejdsgange der kan understøtte den ønskede udvikling. Denne proces forløber som planlagt,
og årets resultat anses derfor for at være tilfredsstillende.
Med disse bemærkninger godkendte generalforsamlingen årets resultat.
Ad.4 Bestyrelsens indstilling blev godkendt. Kontingentet fastholdes på kr. 200.
Ad.5 Der er ikke indkommet forslag til behandling
Ad.6 Anders Solbjerg Sørensen blev valgt som formand for en ny toårig periode. Herudover blev følgende
bestyrelse valgt:
Astrid Lyng Hjuler blev valgt som bestyrelsesmedlem for en ny toårig periode.
Christen S Johansen blev valgt som bestyrelsesmedlem for en ny toårig periode.
Sara Kudsk-Iversen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en toårig periode.
Henrik Olsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en etårig periode.
Julie Bauer Larsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en etårig periode.
Den genvalgte formand takkede for valget, og gav samtidig en stor tak til Bo Balstrup, der efter 11 år i
bestyrelsen stopper som kasserer i Foreningen.
Ad.7 Helle Hyldtoft blev genvalgt som suppleant.
Ad.8 EY blev genvalgt som revision.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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