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Bestyrelse

Anders Solbjerg Sørensen, formand. Formandssekretær, PA, BUPL
Astrid Lyng Hjuler, næstformand. Faglig leder, Dansk Kvinde samfunds Krisecentre
Bo Balstrup, kasserer, t.o.m. juni 2021
Henrik Olsen, kasserer. Sekretariatschef, Fødevarebanken
Cecilie Baunegaard Jørgensen, bestyrelsesmedlem. Fundraiser, Det Danske Bibelselskab
Christen S. Johansen, bestyrelsesmedlem. Head of Marketing, NPS Today
Julie Bauer Larsen, bestyrelsesmedlem. Kommunikationschef, Røde Kors Hovedstaden
Sara Kudsk-Iversen, bestyrelsesmedlem. Projektleder, Red Barnet

Sekretariat

Maria Blankensteiner, sekretariatsleder
Lena Søgaard, seniorkonsulent, t.o.m. 31.12 2021
Pia Søberg Elkjær, konsulent med ansvar for afrapportering, fundraising og medlemmer
Susanne Bach Rasmussen, konsulent med ansvar for legatbehandling, familielejr og frivillige
Anne Elvira Petersen , studentermedhjælper, t.o.m. 31.12 2021
Barbara Warnøe, studentermedhjælper
Nidzara Graca, studentermedhjælper, t.o.m. 1.9 2021
Thea Hundborg Søjnæs, studentermedhjælper
Signe Breining Nielsen, socialrådgiverpraktikant

Frivillige

Anja Holdgaard
Helle Hyltoft
Kirsten Holm
Lena Søgaard
Marianne Brøndberg
Mathea Bjerre
Michael Johansen
Nidzara Graca
2

Formandens beretning
MIN MORS SAG VAR DER INGEN DER TALTE
”- og
hvis ingen taler mor eller fars sag, så
taler man heller ikke børnenes sag, skriver
et voksent barn til Foreningen til Støtte
for Mødre og Børn

”

Anders Solbjerg Sørensen

Formand

Vi taler de voksnes sag, fordi vi ved at drivkraften kommer fra forældrene. Det er mor eller
far, der skal finde overskuddet til at holde sammen på hverdagen også når det hele vælter.
I 2021 trækker en lang nedlukning spor ind i børn og unges hverdagsliv. Mens de fleste
større børn og unge nok har været noget mere sammen med deres forældre end de havde
ønsket sig, revet sig i håret over online-undervisningen eller bare drømt om et fællesskab,
der ikke kun er online, så har andre børn og unge i den grad oplevet, hvad det betyder at
vokse op i fattigdom.
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 ofte har været lukket. 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 børnene kæmpet sig igennem online undervisningen via en gammel telefon,
en utidssvarende computer eller skolens printopgaver - fordi økonomien ikke er i nærheden
af, at kunne købe en tidssvarende computer.
Vi møder dagligt enestående forældre, der kæmper for at holde sammen på hverdagen.
Coronakrisen kan føles som et flygtigt minde, men krisen er desværre erstattet af en ny og
meget alvorlig krise i form af stigende el, varme og fødevarepriser. Jeg frygter, at vi kun har
set begyndelsen af den betydning, som de stigende priser har for familier med et meget
begrænset råderum.
Jeg vil derfor på bestyrelsens vegne gerne takke alle fonde, donatorer og medlemmer for
jeres vigtige bidrag til at hjælpe forældre, der står alene med deres børn.
Anders Solbjerg Sørensen
Formand
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Ledelsens beretning

Maria Blankensteiner

Sekretariatsleder

De omfattende nedlukninger samt en tilbagevenden til hverdagen efter corona har spillet
en stor rolle i foreningens arbejde i 2021. Vi har oplevet, at mange nye brugere har fået
øje på foreningen særligt har vi set et øget behov for uddeling af PC-legater, fritidslegater
samt en massiv stigning i antallet af uddelte julelegater.
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn modtog 6.358 legatansøgninger i 2021, hvilke
er knap 1.500 ansøgninger mere end i 2020. Stigningen i antallet af legatansøgninger
har betydet et øget behov for effektivisering af legatbehandlingen samt mere målrettet
vejledning til de mange ansøgere. Vi ved, at det er svært at vente på et svar, så vi bestræber os på at behandle alle ansøgninger, så hurtigt vi kan samtidig med at den høje kvalitet
fastholdes.
Sekretariatet har derfor i 2021 ansat en konsulent med socialfaglig erfaring ligesom studenterteamet er udvidet. De personalemæssige ressourcer bruges primært på screening
og behandling af det stigende antal ansøgninger, herunder også at rådgive om andre
muligheder, når vi som forening ikke har kunnet hjælpe ansøgeren.
Foreningen har igen i år gennemført den årlige familieferie, hvor familier over to uger deltager i en familieferie, hvor der er fokus på fællesskabet i familien og på tværs af familierne. Familieferierne gennemføres i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond.

Maria Blankensteiner
Sekretariatsleder

4

Alle børn har ret til en god barndom
I Foreningen til Støtte for Mødre og Børn tror vi på, at alle børn har ret til en god barndom.
Vi har fokus på at støtte og styrke den forælder, der står alene, sådan at mor eller far får
mulighed for at skabe rammerne for en god og tryg barndom for lige netop deres barn.
Vi støtter børnene igennem deres forældre, fordi alle børn har brug for forældre, der kan
være helte i familiens liv.
I 2021 støttede vi via legater:

•
•
•

62 forældre til at skabe et trygt hjem efter ophold på krisecenter, brand, flytning m.m.

•
•
•
•
•

138 forældre med et ferielegat eller en uges familielejr

73 forældre med at fejre deres børns konfirmation eller nonfirmation
132 forældre med legater til mad, husleje eller regninger, hvor bliver lukket for vand, el
og varme.
142 forældre med hjælp til vintertøj, spædbørnsudstyr og fx et køleskab
172 forældre med at sende deres børn til en fritidsaktivitet
350 forældre med hjælp til skole og uddannelse til deres børn eller dem selv
2.191 forældre med at skabe rammerne for en god jul med deres børn.

I alt har 2.590 unikke familier modtaget hjælp i løbet af 2021. Desværre modtog vi samlet
set 3.916 unikke henvendelse for forældre, der havde brug for hjælp, hvilket betød, at også
mange familier måtte skuffes med et afslag.

Jeg vil sige jer en kæmpe TAK ...
Tak
for den gave, som gør, at jeg kan give mine
børn en ekstra dejlig jul. De fortjener det
SÅ meget.
1000 tak og rigtig glædelig
jul
Hilsen fra en mor, der har modtaget et julelegat...
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Familieferie
I 2021 deltog 79 familier i vores familieferie
i Helsingør Ferieby over to uger. Vi støtter
via familielejren den voksne i at skabe rammerne for fælles ferie med gode oplevelser.
Det er vores vurdering, at mange familier
ikke ville komme på ferie udenfor hjemmet,
hvis de ikke havde denne mulighed.
Familielejren bliver afholdt i samarbejde
med Arbejdsmarkedets Feriefond, personalet i Helsingør Ferieby under FolkeFerieFonden samt private bidragsydere.
I 2021 kom desuden et nyt samarbejde
med Statens Museum for Kunst, støttet af
Augustinus Fonden, i stand, som har fokus
på at introducere familierne for kunst og
kultur på et højt niveau. Projektet var en
bragende succes, der gav både børn og
voksne mange nye oplevelser med kunst og
kultur.
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” - Mine børn og jeg har i 4 år

ikke været på sommerferie.
Min datter har været sygemeldt fra skole i næsten 1 år depression og angst.
Min søn lider af angst og har
autisme. Jeg er selv sygemeldt
i nu 6 år. Vi er rigtig presset
økonomisk og har slet ikke råd
til noget hyggeligt. ”
Ansøger til familieferie
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Involvering og engagement
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn ville ikke være det samme uden det store engagement 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. Især i juletiden,
hvor behandlingen af de mere end 3.000 ansøgninger slet ikke ville være en mulighed
uden frivillige kræfter. Det gør sig også gældende på vores familielejr, hvor de bidrager
med nærvær, overskud og lyst til at være sammen med familierne.

Medlemmer

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har 100 medlemmer. Vi har mange trofaste medlemmer, som vælger at støtte os hvert år gennem et medlemskab. Medlemmerne støtter
foreningen samt 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 samarbejdsvilje for at sikre bedre levevilkår for udsatte familier.

Hej og rigtig mange tak. Jeg har åbnet mailen
”flere
gange, for at se om det var rigtigt, kan ikke
rigtig tro det. Jeg/vi plejer ikke at få noget til
nogle ting.
Jeg glæder mig til, at fortælle min datter, når
hun kommer fra skole, at hun skal have sin egen
computer. Det bliver et vendepunkt for hende.
Mange tak igen for en hjælp, som har positive
følger for min datter.
FAR

”
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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 også i 2021 haft fokus på:
Anskaffelser
432.599
Andre formål
352.134

Jul
2.191.000

Legatuddelinger 2021
Uddannelse og skole
1.400.583

Ferie 111.500
Konfirmation og
nonfirmation
193.000

Børns fritid
343.880
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Etablering
216.225

Foreningens økonomi

I Foreningens formålsparagraf fremgår: ”Foreningen 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. Hertil modtager Foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder, samt medlemskontingent fra Foreningens
medlemmer.

Væsentlige begivenheder i regnskabet

I 2021 uddelte vi 3.271 legater til 2.590 eneforældre, der står alene med deres børn imod
1.965 legater til 1.657 eneforældre i 2020. Resultatet er yderst tilfredsstillende og skyldes
i høj grad den velvillighed der har været fra større fonde såsom Asta og Jul. P. Justesens
Fond, Augustinus Fonden, Egmont Fonden, Louis Petersen Legat, OAK Foundation samt Ole
Kirk’s Fond, der alle har støttet med markante bidrag. Resultatet skyldes dog lige så meget
de mindre fonde, loger samt privatpersoner, der overordnet set har hævet bevillingerne
markant.

Det regnskabsmæssige resultat

Årets resultat, på 6.186.528 kr. før uddelinger og -661.870 kr. efter uddelinger, er højere
end året før. Foreningen har haft et forøget aktivitetsniveau i 2021. Samlet set anser ledelsen, at årets resultat har været tilfredsstillende med henblik på en af bestyrelsen vedtaget
beslutning om investering i foreningens udvikling. Investeringen forventes realiseret fuldt
ud i de kommende år.
Den samlede egenkapital udgør 6.289.323 kr. mod 6.454.585 kr. i 2020.

Uddelinger

Foreningen har i regnskabsåret uddelt 6. mio. kr. mod 4,2 mio. kr. i 2020.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtrådt begivenheder, der har væsentlig indflydelse
på Foreningens finansielle stilling pr. 31. december 2021.
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Uddrag af årsregnskab
2021
2020
Indtægter				
Bidrag og kontingenter fra medlemmer		 17.250		10.200
Bidrag fra øvrige 		 8.106.055
		5.698.114
Offentlige bidrag		
631.166		 904.904
Indtægter fra tilknyttede legater		
0		 67.323
Renteindtægter/udbytter		
58.846		152.769
6.833.310
		 8.813.317

Omkostninger 					
Personaleomkostninger		 -1.906.278
-1.815.570
Kontoromkostninger		 -514.390		-395.144
Revision		 -38.800		-35.000
Regnskabs- og skattemæssig assistance		 -122.722		 -28.750
Øvrige erklæringer		
-39.100		 -48.875
Finansielle omkostninger		
-5.499		 -1.406
Af- og nedskrivninger		
0		 -4.014
		 -2.626.789
-2.328.759
Årets resultat før uddeling		
6.186.528

4.504.551

Resultatdisponering
Årets uddelinger		 -6.012.000
Hensat til senere uddeling		 -1.906.896
Anvendelse af tidligere
års hensættelser		 1.070.498

-4.192.136
-1.070.498

*

Årets resultat, overført til egenkapital

-661.870

* Årets uddelinger indeholder afvikling af familieferie i Helsingør
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298.244
-459.839

Tak til alle, der har ydet bidrag i 2021
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 2021 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 nødvendige rammer for deres børns barndom.

” Jeg er enlig mor uden det store netværk.

Jeg har været syg i mange år og kæmper for at få
det hele til at løbe rundt. Min datter elsker at gå
til spejder, men hun mangler en del udstyr og der
er en del ture hun rigtigt gerne vil med på (..)
Jeg har ingen udsigter til en bedre økonomi, så
det hele er rigtigt svært – en hjælp fra Jer vil
være rigtigt dejlig og gavnlig – det vil betyde
alverden.
Mor, der søger legat til sin datter

”
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Bidragydere i 2021:
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF)
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Augustinus Fonden
Brødrene Hartmanns Fond
Børnesagens Fællesråd
Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary B
Det Arnstedtske Familiefond
Egmontfonden
Enkefru Juliane Buntzen's Mindelegat
Erikema Legat (v/ Formand Christian Thune)
Fabikant Chas. Otzens Fond
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
Inge og Asker Larsens Fond
Knud Højgårds Fond
Lagonis Legatfond
Linexfonden
Louis Petersens Legat
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
OAK Foundation Denmark
Ole Kirk's Fond
Odd Fellow Logerne
Rotary Kastrup
Rørkærfonden
Simon Spies Fonden
Tømrermester Martin Hansens Legat
Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond
Torben og Alice Frimodts Fond
Varelotteriet
VKRs Familiefond
Zontaklubber
Øvrige gavegivere
Regulering af tidligere års bidrag

I alt

150.000
150.000
742.000
800.000
396.000
15.000
30.086
10.000
50.000
2.700.000
5.000
79.500
100.000
25.000
100.000
60.000
100.000
20.000
500.000
40.000
300.000
1.040.000
4.000
3.000
50.000
170.000
50.000
260.000
10.001
50.000
75.000
25.000
36.468
-40.000

8.106.055
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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 medlemmer 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 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 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
Danske Bank Reg.nr. 1551 Kontonr. 000 302 0371

