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Referat af generalforsamling, d. 22.06.2022
Tilstede fra bestyrelsen: Anders Solbjerg Sørensen, Astrid Lyng Hjuler, Henrik Olsen, Christen S.
Johansen, Julie Bauer Larsen, Cecilie Baunegård Jørgensen, Sara Kudsk-Iversen (afbud).
Ordinære medlemmer: Bo Balstrup, Ditte Specht, Rie Ljungman, Theis Rud Langkilde Lauesen.
Tilstede fra sekretariatet: Maria Blankensteiner, Thea Søjnæs (referent).
Uddybning
Bestyrelsen indstiller Bo Balstrup som dirigent

Beslutning
Bo Balstrup vælges som
dirigent.
Bo Balstrup konstaterer
herefter at
generalforsamlingen er
lovligt indvarslet jf.
vedtægterne.

2.

Bestyrelsens
beretning
Bilag 1

Anders Solbjerg Sørensen fremlægger beretningen Bestyrelsens beretning
på bestyrelsens vegne. Formanden lagde særligt godkendes af
vægt på;
generalforsamlingen.
at der i 2021 er uddelt over 3.000 legater, men at
der forsat er 1.400 familier, der har modtaget et
afslag på en ansøgning.
at der samlet set er uddelt 5,2 mio. kr. i 2021
at foreningen ikke kun uddeler legater, men også
har afholdt to ugers familieferie samt et
spændende samarbejde med Statens Museum for
Kunst.
Anders Solbjerg Sørensen fortalte videre, at det
planlagte underskud i 2021 bl.a. er investeret i
lokaler samt ansættelse af studentermedhjælpere,
hvor der særligt omkring juletid er brug for ekstra
hænder. Der er en forventning om at gå i nul
budgetmæssigt indenfor de kommende år.
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Bestyrelsen har også haft et spændende år, hvor
Henrik Olsen, Julie Bauer Larsen og Sara KudskIversen er kommet godt ind i bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen har deltaget i et Navigatorforløb under
Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
Fremlæggelse af det Henrik Olsen, kasserer fremlægger det reviderede Årets resultat godkendes af
reviderede
regnskab. Årsregnskabet giver et retvisende billede generalforsamlingen.
årsregnskab
af foreningens arbejde
Årets resultat er negativt, -661.870 kr., men det er
væsentligt, at bemærke, at egenkapitalen ikke er
blevet tilsvarende mindre, hvilke skyldes
kursreguleringer. Egenkapitalen er derfor kun
reduceret med 165.262 kr.
Foreningen til Støtte for Mødre og Børns
indtægter er markant større end tidligere år,
hvorfor årets uddelinger er tilsvarende større. Det
fremhæves, at de samlede omkostninger er steget
med ca. 300.000 kr. Det skyldes højere husleje
efter flytningen til Bygmestervej, lidt mere til
regnskab og bogholderi efter skiftet til eksternt
bogholderi, og lidt højere lønomkostninger
Det er værd at bemærke, at sekretariatet for
300.000 kr. mere i samlede omkostninger har
fundraiset og uddelt 1,8 mio. kr. mere i 2021 end i
2020. En stigning i uddelinger på 43 % for 5 % flere
lønkroner. Eller målt op mod samlede
omkostninger: en stigning i uddelinger på 43 % for
13 % højere samlede omkostninger

4.

Fastsættelse af
Bestyrelsen foreslår at kontingent sættes til 200kr. Generalforsamlingen
medlemskontingent
godkender bestyrelsens
for det følgende
forslag.
foreningssår dvs. år
2023
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Behandling af
Forslag til vedtægtsændringer er udsendt inden Generalforsamlingen
indkomne forslag fra generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne har vedtog
bestyrelsen og
særligt været et ønske om sproglige opdateringer vedtægtsændringerne.
medlemmer
og korrektur, sådan at vedtægterne fremstår
tidssvarende.
Anders Solbjerg Sørensen gennemgår på
bestyrelsens vegne forslag til
vedtægtsændringerne. Generalforsamlingen havde
nedenstående bemærkninger.
§4.
Bo Balstrup spørger indtil, hvorvidt en fremrykket
generalforsamling vil være problematisk ift.
årsregnskabet og revisionen. Henrik Olsen
fortæller, at ønsket er afstemt med Albjerg
Revision.
§ 4.6 Tallet fire skal skrives ud i bogstaver.
Bo Balstrup spørger ind til, hvad baggrunden er for
at det fremadrettet skal hedde forpersonens
beretning i stedet for bestyrelsesberetning.
Efter en kort drøftelse besluttes, at bestyrelsens
beretning fastholdes, men at det skrives ind at
denne fremlægges af forpersonen.
§ 4.12 Her er en sproglig fejl, én skal ændres til ét.
§5. Julie Bauer Larsen spørger om det skal fremgå
af vedtægterne, at det kan gennemføres digitalt.
Efter kort drøftelse besluttes det, at det tilføjes, at
det kan afholdes både fysisk og/eller digitalt.
Det besluttes, at der indsættes en § 5.5, der er en
gentagelse af §4.3, hvor efter §5.5 bliver til §5.6
Generalforsamlingen beslutter at: 5.5 bliver til 5.6
(5.5 bliver kopi af 4.3)
§ 6.7 Theis Rued Laursen spørger, om det er
bevidst, at forperson ikke indgår i konstituering.
Anders Solbjerg Sørensen uddyber, at det er det,
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da forpersonen bliver valgt direkte på
generalforsamling.
§6.9 Andes Solbjerg Sørensen foreslår, at det
præciseres i forretningsorden, hvornår mødet
ligger.
6.

Valg af medlemmer Anders Solbjerg Sørensen startede med at takke
til bestyrelsen
for Cecilie Baunegård Jørgensen for hendes
engagement i bestyrelsen.

Ditte Specht, Henrik Olsen
og Julie Bauer Larsen blev
valgt for en 2-årig periode.

7.

Valg af 2
suppleanter til
bestyrelsen

Rie Ljungmann og Theis Rued Langkilde Lauersen Rie Ljungmann og Theis
har på forvejen meldt deres kandidatur. Der var Rued Langkilde Lauersen
ikke andre, der stillede op på dagen.
blev valgt for en 1-årig
periode.

8.

Valg af revisor

Henrik Olsen kasserer motiverede på bestyrelsens Generalforsamlingen
vegne valget af Albjerg Revision.
vedtog genvalg af Albjerg
Revision.

9.

Eventuelt

Intet til eventuelt, hvorefter dirigenten erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.
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Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ditte Specht, Henrik Olsen og Julie Bauer Larsen
har på forvejen meldt deres kandidatur. Der var
ikke andre, der stillede op på dagen
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