
 

Referat fra:  

 

Generalforsamling i Forældre og Fødsel  

Dato: 26. marts 2022 

Tidspunkt: 10.30-17.30 

Sted: Coworking Plus, Korchsgade 31C, 5000 Odense C 

 

 

 

 

 

 

 

4. april 2022 

www.fogf.dk 

 
Deltagere: Mie Ryborg-Larsen, forkvinde, Signe Nordsted, næstforkvinde, Daily Snow Leth, 

bestyrelsesmedlem, Karen Bøhrnsen, bestyrelsesmedlem, Henriette Vesterager Funder-Schmidt, 

bestyrelsesmedlem, Cecilie Thorup, medlem, Natasja Asdal, medlem, Sofie Maria Markvard, 

medlem, Alexander Nordsted, medlem, Nadia Hertz Dahl, medlem, Christiane Falke Bjerregaard-

Laursen, medlem (fra kl. 16) og Roea Nael Abdllahi, medlem  

 

Referat 
  

1. Formalia 

a. Valg af dirigent  

i. Bestyrelsen indstiller Daily Snow Leth  

Beslutning: Daily blev valgt 

b. Valg af referent 

Beslutning: Karen blev valgt 

c. Valg af to stemmetællere  

Beslutning: Mie og Signe blev valgt 

 

2. Formandens årsberetning 

Beretningen blev præsenteret af forkvinde Mie Ryborg-Larsen  

Bilag: 

- Formandens skriftlige beretning 

 

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2021 

Mie læste kasserer Birgitte Eiersteds skriftlige årsberetning om årsregnskabet op. Bestyrelsen 

takkede kassereren for hendes store arbejde. 

http://www.fogf.dk/


Beslutning: Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.  

Bilag:  

- Årsrapport 2021, Deloitte 

- Rapportering fra revisor - 2021 

- Kassererens skriftlige årsberetning 

 

4. Valg af revisor 

- Bestyrelsen indstiller Deloitte 

Beslutning: Deloitte blev valgt som revisor med enstemmig vedtagelse. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har stillet til forslag om at Forældre og Fødsel donerer 5.000 kr. til gravide og 

fødende i Ukraine via Sex og Samfund og 5.000 kr. til udsatte gravide og fødende verden over 

via Læger uden grænser jf. bilag.  

Beslutning: Vedtaget med 8 stemmer for og 1 imod, 2 undlod at stemme (var ikke i lokalet ved 

afstemningen). 

Bilag: 

- Forslag 1: At Forældre og Fødsel donerer 5.000 kr. til gravide og fødende i Ukraine via Sex og 

Samfund og 5.000 kr. til udsatte gravide og fødende verden over via Læger uden grænser.  

 

6. Godkendelse af mål og aktiviteter 

Forslag til mål og aktiviteter blev drøftet via fremtidsworkshop, hvor deltagerne bidrog med 

deres drømme og idéer til Forældre og Fødsels fremtidige mål, aktiviteter og indsatser.  

Beslutning: Da vi ikke nåede at gennemgå og samle op på alle forslagene, der kom frem under 

workshoppen, indstillede generalforsamlingen til bestyrelsen at arbejde videre med dette i den 

kommende bestyrelsesperiode.  

 

7. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år 

Mie gennemgik forslag til budget 2022 samt bestyrelsens ændringsforslag til budget 2022, som 

blev omdelt på mødet.  

Beslutning: Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget og det ændrede forslag til budget 2022 

blev ligeledes enstemmigt vedtaget. 

Bilag:  

- Budget 2022 



- Budget 2022 - ændringsforslag 

 

8. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet for støttemedlemskab er 30 kr. om måneden. Sympatimedlemskab er gratis. 

- Bestyrelsen indstiller til at kontingentstørrelsen fortsætter uændret. 

Beslutning: Fastholdelse af den eksisterende kontingentstørrelse blev enstemmigt vedtaget.  

 

9. Valg til bestyrelsen 

Jf. foreningens vedtægter består bestyrelsen af en formand og minimum 4 øvrige medlemmer 

og maximum 6 øvrige.  

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. 

- På generalforsamlingen 2022 er der 4 bestyrelsesposter på valg. 

Følgende kandiderede til at blive bestyrelsesmedlem: 

 Karen Bøhrnsen (genopstillede) 

 Henriette Vesterager Funder-Schmidt (genopstillede) 

 Natasja Asdal (ny) 

 Christiane Falke Bjerregaard-Laursen (ny) 

Alle blev valgt ved fredsvalg. 

 

10. Valg af to suppleanter 

Generalforsamlingen vælger desuden, for to år ad gangen, to bestyrelsessuppleanter med 

angivelse af deres rækkefølge jf. foreningens vedtægter 

- På generalforsamlingen 2022 er der 2 suppleantposter på valg. 

Følgende kandiderede til suppleantposterne: 

- Cecilie Thorup 

- Sofie Markvad 

- Roea Nael Abdllahi 

Roea tilbagetrak sin opstilling og Cecilie og Sofie blev dermed valgt ved fredsvalg.  

 

11. Eventuelt 

Intet. 

 

Referatet er godkendt på det konstituerende bestyrelsesmøde afholdt den 6. april 2022 


