
REFERAT: ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DATO: 28. APRIL 2021 KL. 20, via Zoom

Deltagere: Bestyrelsen og medlemmer af foreningen

Referent: Marie Blønd

Dirigent: Maria Storm Delroy

Stemmeoptæller: Sarah-Louise Eskildsen Mortensen

Onsdag d. 28 april 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for

Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen. Forperson Marie Blønd foreslog kasserer Maria Storm Delroy

som dirigent og der blev ikke gjort indsigelser.

For at kunne agere så inkluderende som muligt og for at leve op til begrænsninger ved forsamlingsforbud,

fandt bestyrelsen det mest hensigtsmæssigt at holde mødet digitalt på Zoom. Generalforsamlingen var den

første siden stiftelsen i November 2019 og regnskabet forløb derfor ekstraordinært fra stiftelsen d. 14 nov

2019 til 31 december 2020. Generalforsamling blev konstateret lovligt indkaldt ifølge vedtægterne af

dirigenten. Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen fremsendte forslag og der var hverken indsigelser til

dagsorden eller tilføjelser til eventuelt. Afstemninger ville forløbe ved simpelt flertal, hvor alle fremmødte

medlemmer har én stemme hver og bestyrelsen kan ikke stemme.

Dagsorden for mødet:

1. Velkommen

2. Bestyrelsens beretning og årsregnskab

3. Forslag til ændringer i vedtægter

4. Evt. andre forslag

5. Vision 2021

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af revisor

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Evt.

Hver bestyrelsesmedlem gav en kort introduktion af sig selv:

- Forperson Marie Blønd

- Næstperson Sophie Mogensen (blev introduceret af Marie, da Sophie først kunne deltage fra

afstemningen)

- Kasserer Maria Storm Delroy

- Sarah Louise Eskildsen-Mortensen
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Bestyrelsens beretning og årsregnskab
Forperson Marie Blønd fremlagde bestyrelsens årsberetning og gennemgik årsregnskabet, suppleret af

kasserer Maria Storm Delroy.  Årsregnskabet er revisionspåtegnet af statsautoriseret revisor Deloitte som

ikke haft nogen anmærkninger om foreningens procedurer, protokoller og regnskabet.

Formålet med foreningen er at skabe økonomisk handlerum for Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen,

så man aktivistisk kan agerer på den politiske dagsorden i forhold til at få indført minimumsnormeringer i

børnehøjde. Hovedaktivitet var bamse-demo, hvor foreningen også blev lanceret og der blevet lavet en

penge-indsamling, men derudover blev der lavet mini-demoer foran Undervisningsministeriet ved

forhandlingerne om Loven om minimumsnormeringer. Resultatet var, at vi fik en lovgivning med stærke

aftryk fra vores side med krav om gennemsigtighed for reelle minimumsnormeringer i børnehøjde med et

vindue til genforhandlinger i 2023.

Regnskabsåret løber fra stiftelsen november 2019-december 2020. Regnskabet er delt op, så der skelnes

mellem hhv. indtægter ved kontingent og sponsorater/indsamlinger. Driftsresultatet er på 56.634 og

fratrukket finansielle poster giver årets resultat på 56.489 som overføres til næste regnskabsår. Aktiver og

passiver er balanceret med 83.575.

Det blev noteret, at indtægter var opgjort i 3 klassificeringer; sponsorater, donationer og

pengeindsamlinger. Sponsorater var opgjort, som bidrag givet af andre foreninger eller erhvervsdrivende i

forbindelse med bamse-demo, donationer var opgjort som likvider givet af andre foreninger udenfor

kampagne eller aktioner og pengeindsamlinger var bidrag via mobilepay pengeindsamlingen.

Udgifter er baseret på projekter, så der blev skelnet mellem aktioner og demonstrationen, der var

hovedaktiviteten i dette regnskabsår. Rationalet bag at hyre professionelle til livestream optagelser var, at

konceptet for bamse-demo var specielt, da demonstranter ikke skulle møde op fysisk, men i stedet følge

med derhjemme via livestream og det krævede derfor et mere professionelt set-up for at dem derhjemme

fik fornemmelsen af, at være med.

For administrationsomkostninger blev det også noteret, at langt den største post var gået til at have en

statsautoriseret revisor, men at det var uundgåeligt, da bevillingen for pengeindsamlingen fra Civilstyrelsen

kræver dette for regnskaber, hvor der er indsamlet mere end 50.000 kr. Valget for revisor var Deloitte, da vi

havde fået mange anbefalinger der pegede på dem og vi mente at kunne lære meget af dem i opstarten af

foreningen. Det blev noteret fra et af medlemmerne, at det er en stor post og at hvis man for fremtiden ikke

kræves at have en statsautoriseret revisor, så kunne vedkommende anbefale en almindelig revisor i en

anden prisklasse.

Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ændringer til vedtægter - alle godkendt
Følgende forslag til ændringer til vedtægter, fremsat af bestyrelsen, blev alle godkendt af

generalforsamlingen.

§2 Formål, stk. 1 (tilføjelse markeret med understregning)

2



Støtteforeningen for Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksens formål er at indsamle og
administrere midler til Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksens tværpolitiske arbejde -
herunder både drifts og projektarbejde. Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen arbejder for
at få indført markante forbedringer i daginstitutioner og på børneområdet generelt herunder
indførsel af minimumsnormeringer i børnehøjde, jf. www.hvorerderenvoksen.dk

§6 Bestyrelsen (tilføjelse til stk. 2)

2a) Antal af poster i bestyrelsen er maximum 5 personer, inklusiv rollen som kasserer

2b) Minimum et af bestyrelsesmedlemmerne skal også være en del af styregruppen for
Forældrebestyrelsen #HvorErDerEnVoksen

§6 Bestyrelsen (ændring af stk. 5)

Oprindeligt:

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle valgte bestyrelsesmedlemmer, afgiver sin
stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Ændres til:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig på bestyrelsesmøder, når mindst 2/3 af alle valgte
bestyrelsesmedlemmer, deriblandt forperson er tilstede. For Generalforsamlingen, kræves det
at alle valgte bestyrelsesmedlemmers afgiver sin stemme.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

På bestyrelsesmøderne træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af
stemmelighed er det forpersonen, eller i dennes forfald, næstpersonens stemme der er
udslagsgivende

§10 Regnskab, (ændring af stk. 1)

Oprindeligt:
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december. Første regnskabsår løber fra
foreningens stiftelse til 31. december 2019

Ændres til:
Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december 2020.

Budget & Vision 2021
Fremlagt af forperson Marie Blønd.
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Vores fokus er at sikre en driftsstabilitet, da det udvider handlingsrummet, hvis vi har flere medlemmer.

Kontingenter sikre vores faste indtægter og er derfor fundamentet i foreningens økonomi. Vi vurderer, at

der er et stort potentiale for at udvide medlemsskaren, da vi er omkring 230 medlemmer og vores

Facebookgruppe er på næsten 40.000.

Skabe handlerum op til kommunalvalget i November 2021, da det er dér at slaget for reelle normeringer for

alvor bliver skudt i gang. Staten har givet papirsnormeringer og #HvorErDerEnVoksen til have reelle

normeringer, hvilket betyder opgjort på institutionsniveau og ikke som kommunalt gennemsnit og mest

vigtigt, at det opgøres i børnehøjde.

Vi skal sikre os, at minimumsnormeringer ikke bliver et loft, men at man også i kommunerne vil bidrage til

at normeringerne løftes yderligere. Der arbejdes på at udgive version 2 af hæftet ‘Virkelighedens Dagtilbud’

som vil blive sendt ud til kommunerne. De lokale tovholdere er ved at blive klædt op i forhold til at indsamle

data og beregne de reelle normeringer i deres kommuner og der vil blive afholdt et webinar til de

tovholdere, der er interesserede.

Infrastrukturen for frivillighed er vigtig og vi vil derfor arbejde med løsninger, som forhåbentlig gør det

nemmer at være frivillig og bidrage i bevægelsen. Dette gælder ikke bare for den almene frivillige, men også

for styregruppen, hvor der skal lægges struktur og systematiseres, så det er nemmere at navigere.

Derudover har vi ambitioner om at generere, andre former for indtægter, måske i form af at søge midler via

fonde eller andre organisationer. Der er ikke taget stilling til om vi vil fortsætte med pengeindsamlinger, når

vores ansøgning udløber i starten af august 2021.

Budgetter

Stort set alle medlemmer, har fornyet deres medlemskab i marts 2021 og der er kommet flere til og det

sætter rammen for vores 2021-budget. Derudover har vi budgetteret med endnu en pengeindsamling på kr.

20.000 som skal afvikles inden vores tilladelse udløber i august 2021.

Samlede indtægter er derfor sat til kr.  56.000.

Udgiftsprojekter er sat til cirka samme beløb som bamse-demo i 2020, 32.000, og skulle forløbe i efteråret

2021 op til kommunalvalget. Der er også budgetteret med kampagne-og reklameudgifter i den forbindelse

eller særskilt til af hverve medlemmer til i alt kr. 16.000.

Driftsudgifter er budgetteret med ca. kr. 18.000 ud fra vores erfaringer i det regnskabsår der lige er afsluttet,

dog er der en del service-omkostninger der er steget, da vi ikke længere kan benytte os af prøveperioder og

opstartstilbud. Igen er der også budgetteret med revisionsudgifter med statsautorisation, da alle

indsamlede midler endnu ikke er brugt. Det efterlader os på samlede budgetterede driftsudgifter på kr.

43.616,- og det er både visionen og målet, at disse blev finansierede udelukkende af kontingent-indtægter.

Ergo, der skal hverves flere medlemmer, hvis vi skal sikre os en mere stabil driftsstabilitet.

Fra likviditetsbudgettet demonstrerede Marie Blønd, at der p.t. uden aktiviteter som pengeindsamling i

indeværende år, så vil der ikke være råd til at skabe reklame og kampagner. Da foreningen er sat i verden for

at skabe forandringer, så giver det derfor mening at lave en pengeindsamling inden vores tilladelse udløber

og derefter tage stilling til om foreningen stadig skal praktisere den indtægtsform. Det blev kommenteret af

et medlem, at man kan praktisere pengeindsamlinger, men holde den under grænsen (kr. 50.000) for

hvornår det udløser krav om statsautoriseret revision.
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Fastsættelse af kontingent
Nuværende former for medlemskab er

Individuelt: 100 kr

Familie: 250 kr

Bestyrelsen anbefalede at vi fortsætter den prissætning og der blev ikke gjort indsigelser, så det blev

vedtaget.

Valg af revisor
Bestyrelsen anbefaler, at vi fortsætter med Deloitte i dette regnskabsår, da vores pengeindsamlingstilladelse

og pengeindsamling først udløber i august 2021 og derfor er vi pålagt at bruge statsautoriseret revision.

Der var ingen indsigelser, så det blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelse vælges for 2 år af gangen og alle blev valgt i November 2019.

Suppleanter vælges for 1 år.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der fortsætter

Marie Blønd - Forperson

Sophie Mogensen - Næstforperson

Maria Storm Delroy - bestyrelsesmedlem og kasserer

Sarah Louise Eskildsen-Mortensen - fortsætter som suppleant

Det blev besluttet, ifølge vedtægtsændringer, at udvide bestyrelsen med yderligere to medlemmer, så det

var muligt at opstille for 2 yderligere personer at opstille. Cille Torp-Strunz, der også er med i styregruppen i

#HvorErDerEnVoksen og lokal tovholder i Næstved, stillede op og blev valgt ind.

Tillykke og tak til Cille og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil blive konstitueret umiddelbart

efter generalforsamlingen .

Der var intet eventuelt eller yderligere spørgsmål.

Referatet er godkendt af dirigent og referent
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