
 

 

Program for generalforsamling 2023 
Forældre og Fødsel afholder generalforsamling lørdag den 25. marts 2023. 
Brug din dag med andre fødselsentusiaster og -aktivister og vær med til at 
få indflydelse på foreningens fremtidige arbejde. 
 
Den 25. marts afholder vi generalforsamling, hvor vi håber at se en hel masse medlemmer 
til en spændende dag, hvor vi sætter fokus på betydning af at bruge personlige oplevelser 
med systemets utilstrækkeligheder, som vidnesbyrd til at belyse strukturelle problemer på 
fødselsområdet. Vi får den journalistiske vinkel fra Katrine Rosenbæk, som har dækket 
fødeområdet for Femina siden vinteren 2020. Vi skal også høre Marie Hald Thisted, lektor fra 
Jordemoderuddannelsen på UCN, fortælle om de foreløbige perspektiver på analysen af 
de 120 vidnesbyrd, vi indsamlede om svigt i svangreomsorgen i 2020/2021. Derudover skal 
vi selvfølgelig også debattere og beslutte forslag til Forældre og Fødsels fremtidige arbejde, 
fx. om vi skal vedtage en frivilligpolitik, beslutte nye konkrete mål på det fødselspolitiske 
område og om vi skal lave en ny runde med indsamling af vidnesbyrd - denne gang med 
fokus på informeret samtykke.  
 
Vi opfordrer alle til at benytte chancen for at være aktiv i foreningen ved at deltage i 
generalforsamlingen, hvor der også er mulighed for at stille op til bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen afholdes i Odense for at så mange som muligt fra hele landet kan 
deltage. Mødestedet ligger centralt i Borgernes Hus i samme bygning som banegårds-
hallen. Borgernes Hus har ikke egne p-pladser, du kan finde oplysninger om 
parkeringsmuligheder via Odense Rundt. 
 
Vi yder tilskud til transport og sørger for fuld forplejning på dagen, inkl. en to go-wrap til 
dem, der har langt hjem.  
 
Tilmeld dig ved at sende en mail til fogf@fogf.dk senest den 9. marts 2023. Angiv venligst 
om der er særlige hensyn ifm. forplejning, herunder om du ønsker en to go-wrap.  
 
 

https://odenserundt.dk/explore#tag/51
mailto:fogf@fogf.dk


Tid og sted 
Dato: Lørdag den 25. marts 2023 
Tid: kl. 10.30-17.30 
Sted: Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. 
 

Program og tidsplan 
10.30             Ankomst og velkomst 
 
11.00             Formalia: Valg af dirigent, referent og to stemmetællere  
                       Formandens årsberetning 
 
11.30             Godkendelse af årsregnskab for 2022 
 
12.00             Frokost 
 
12.45             MeToo, fødsler og mediernes magt v. Katrine Rosenbæk 

Katrine Rosenbæk er journalist på femina.dk, hvor hun har dækket 
fødeområdet siden vinteren 2020. Til generalforsamlingen vil hun tage os 
med ind i maskinrummet bag dækningen og fortælle om at arbejde som 
feministisk journalist, lande minister-interviews på Twitter og bruge MeToo 
som en rampe til at skrive om kvinderettigheder. 
 

13.45             Pause 
 
14.00             Behandling af indkomne forslag 

- Forslag 5.1: Vedtægtsændringer 
- Forslag 5.2: Frivillighedspolitik  

 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt 
til formanden (formanden@fogf.dk) senest en uge før 
generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest den 18. marts 2023. 
 
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 
25. februar 2023. 
 

14.30 Efter borgerforslaget - Bedre fødsler og hvad så nu? 
Oplæg v. forkvinde Mie Ryborg-Larsen om forslag til foreningens fremtidige 
mål 

 
15.00  Pause 
 

mailto:formanden@fogf.dk


15.30  Informeret samtykke og svigt i svangreomsorgen 
  Oplæg v. Marie Hald Thisted, lektor, UCN Sundhed 
 
16.00  Godkendelse af mål og aktiviteter: 

- Forslag 6.1: Rettigheder til fødende (mål) 
- Forslag 6.2: Fokus på informeret samtykke (aktivitet)  

16.15            Pause 
  Frist for at opstille til bestyrelsen 
 
16.30             Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år og 

fastsættelse af kontingent 
- Forslag 7.1: Budget for 2023 
- Forslag 8.1: Fastsættelse af kontingent 

 
16.45             Valg til bestyrelsen 
  Præsentation fra kandidaterne, herefter valghandling  
 
17.15             Eventuelt 
 
17.20             Ceremoni 
 
17.30             Tak for i dag 
 
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Endelig dagsorden og tidsplan sendes 
ud den 19. marts 2023. 
 


