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Referat af generalforsamling i Forældre og Fødsel 2021 
 

 
Tid: Søndag den 29. august 2021 kl. 13.00-15.00 

Sted: Virtuelt via Microsoft Teams  

Deltagere: Birgitte Halkjær Storgaard, Didde Nyborg Rasmussen, Astrid Melissa 

Boldhaus, Henriette Vesterager Funder-Schmidt, Karen Bøhrnsen, Liv Collatz, Daily 

Snow Leth, Signe Nordsted, Mie Ryborg-Larsen og Camilla Mellergaard Olsen 

(referent) 

 
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 

Dirigent: Karen Børhnsen  

Referent: Camilla Olsen  

Stemmetællere: Birgitte H og Signe Nordsted 

 

2. Formandens årsberetning 

Afgående formand Birgitte Halkjær Storgaard aflagde mundtlig beretning for 

bestyrelsesåret 2020/2021. Se bilag 1. 

 

Debat om beretningen: 

Stor ros fra medlemmer for det store arbejde med borgerforslaget. 

 

Der efterspørges, hvor man kan læse mere om resultaterne af borgerforslaget. Det 

oplyses at der endnu ikke er stillet konkrete lovforslag til udmøntning af 

borgerforslaget endnu. Forhandlinger er startet op før sommerferien, og afventer 

genoptagelse. Vi informerer løbende om nyt vedr. borgerforslaget og spørgsmål 

herom kan rettes til Mie Ryborg-Larsen. 

 

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet 

Camilla Mellergaard Olsen fortalte om foreningens arbejde med økonomi og 

kassererskifte og orienterede om, at der er modtaget tilsagn om aktivitetspuljemidler i 

form af: 

10.000 til international ammeuge, 10.000 til årsmødeog 15.000 til international 

fødselstemauge, som skal være brugt inden 31. juni 2022. 

 

Indestående på konto: 82.637,- 

Der skal betales 20.000 tilbage i 2022 i aktivitetspuljemidler, som ikke er blevet brugt 

i tide. 

 

Foreningens kasserer ønsker muligvis at stoppe, men bliver indtil videre og vil sikre 

en god overlevering til eventuel ny kasserer.  

Beslutning: 

Regnskabet er godkendt. 
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4. Valg af revisor 

Generalforsamlingen indstiller til at finde et billigere alternativ til Deloitte. Indtil da 

forbliver det Deloitte. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Forslag til vedtægtsændringer indsendt af Signe Nordsted og Mie Ryborg-Larsen blev 

fremlagt af Mie Ryborg-Larsen. 

 

Beslutning: 

Vedtægtsændringer er vedtaget med få ændringer, se bilag 2. 

 

6. Godkendelse af mål og aktiviteter 

Henriette er i gang med at søge midler fra Nordea Fonden til et projekt om en 

sundhedsfaglig, socialfaglig og juridisk rådgivningstelefon. Der er tidligere givet afslag 

til projektet, som nu er rettet til og sendt til ny vurdering hos Nordea Fonden. 

Henriette håber på den nye bestyrelses opbakning til at fortsætte arbejdet. 

 

Derudover er modtaget tilsagn om udbetaling af de ansøgte aktivitetspuljemidler til 

international fødselstemauge, international ammeuge og årsmøde, som skal være 

afviklet senest 31. juni 2022. 

 

Der er ikke et samlet forslag til mål og aktiviteter, så dette kan ikke godkendes.  

 

Beslutning: 

Generalforsamlingen indstiller til den nye bestyrelse at fastsætte mål og aktiviteter. 

 

7. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år 

Der er ikke udarbejdet et budget til godkendelse. 

 

Beslutning: 

Generalforsamlingen indstiller til den nye bestyrelse, at udarbejde et budget. 

 

8. Fastsættelse af kontingent for næste år 

Der er ikke fremlagt forslag om ændringer i kontingentet. 

 

Beslutning: 

Kontingentet fastholdes som det er nu. 

 

9. Drøftelse af foreningens fremtid og formål 

Der var ikke forberedt et oplæg til drøftelse af foreningens fremtid og formål. 

Beslutning: 

Generalforsamlingen indstiller til den nye bestyrelse, at drøfte dette. 
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10. Valg til bestyrelsen (på valg er Camilla Buus, Camilla Olsen, Anita Lund 

Kjær, Birgitte Halkjær Storgaard - ingen genopstiller) 

Opstiller til bestyrelsen: 

Mie Ryborg-Larsen 

Signe Nordsted 

Liv Collatz 

Daily Snow Leth 

 

Alle opstillede er valgt ind. Tillykke med det. 

 

11. Valg af 2 suppleanter 

Der var ingen, der stillede op som suppleanter. 

 

12. Eventuelt 

Ved næste bestyrelsesmøde findes der ud af, hvilke opgaver, der er fra den gamle 

bestyrelse, som skal overtages af den nye bestyrelse. Der er blandt andet IT og 

tovholder på ammerådgivning samt uddannelse af nye ammerådgivere. 

 

Til slut siges der tak for god ro og orden og tak til den gamle bestyrelse for arbejdet 

det forgangne år samt velkommen til den nye bestyrelse, som ønskes alt muligt godt i 

deres fremtidige arbejde med foreningen. 

 

 

 

 

 


