
 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2023 
 

Kære medlem 
 
Du indkaldes hermed til Forældre og Fødsels generalforsamling, som finder sted: 
 

Lørdag den 25. marts 2023 
Kl. 10.30-17.30 

i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C 
 
Få indflydelse på fremtidens Forældre og Fødsel 
Vi opfordrer alle til at benytte chancen for at tage aktivt del i foreningens virke ved at deltage i 
generalforsamlingen, hvor der også er mulighed for at stille op til bestyrelsen.  
 
Hvis du har interesse for kommende og nybagte familiers vilkår og rettigheder, fødselspolitik, 
amning og ammerådgivning og for opgaver som bestyrelsesarbejde, kommunikation, sociale 
medier, frivillighed og eventplanlægning, kunne en plads i bestyrelsen måske være noget for dig?  
 
Læs mere om praktiske forhold for kandidater til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9. 
 
#Metoo og fødsler  
Bare rolig, vi skal ikke kun tale om vedtægtsændringer, budgetter og regnskab. Vi får nemlig 
besøg af både en journalist og en forsker, som fra hver deres vinkel sætter fokus betydning af 
personlige oplevelser med systemets utilstrækkeligheder, som vidnesbyrd til at belyse strukturelle 
problemer på fødselsområdet. 
 
Den journalistiske vinkel får vi fra Katrine Rosenbæk, som har dækket fødeområdet for Femina 
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. 
 



Marie Hald Thisted, lektor på Jordemoderuddannelse på UCN, vil fortælle om de foreløbige 
perspektiver på analysen af de 120 vidnesbyrd, Forældre og Fødsel indsamlede om svigt i 
svangreomsorgen i 2020/2021. Marie er en af de forskere, som har arbejdet med at analysere 
vidnesbyrdene og vil i sit oplæg også have fokus på det informerede samtykke.  
 
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 indsamling af vidnesbyrd. 
 
Tjek dit medlemskab 
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, men husk, at det kun er betalende medlemmer 
(støttemedlemskab), der er stemmeberettigede til generalforsamlingen og valgbare til 
bestyrelsen. Du kan ændre dit medlemskab ved at logge ind på Min konto. 
 
Praktisk information 
Generalforsamlingen finder sted centralt i Odense, i Borgernes Hus, som ligger i samme bygning 
som Odense banegård og information om parkeringsmuligheder kan findes her.  
 
Vi yder tilskud til transport og sørger for fuld forplejning på dagen, inkl. en to go-wrap til dem, der 
har langt hjem.  
 
Hvis du har behov for at medbringe barn eller børn, er du velkommen til det, vi har dog ikke har et 
særligt program tilrettelagt for dem.  
 
Dagsorden og bilag 
Det kan se det fulde program samt dagsorden og bilag på hjemmesiden her. 
 
Tilmelding og frister 
Fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er den 18. marts. 
 
Tilmeld dig senest den 9. marts, ved at sende en mail til fogf@fogf.dk. Angiv gerne om der er 
særlige hensyn ift. forplejning, herunder om du ønsker en to go-wrap.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mie Ryborg-Larsen | Formand 
Mobil: 6064 9824 | email: formanden@fogf.dk 
  

https://medlem.fogf.dk/Login?ReturnUrl=%2FClient%2FDashboard
https://odenserundt.dk/explore#tag/51
https://fogf.dk/kalender/generalforsamling-2023/


Dagsorden 
  
1. Formalia 

a. Valg af dirigent  

i. Bestyrelsen indstiller Hans Bjerregaard 

b. Valg af referent 

i. Bestyrelsen indstiller Henriette Vesterager Funder-Schmidt  

c. Valg af to stemmetællere  

 

2. Formandens årsberetning 

Beretningen præsenteres mundtligt på generalforsamlingen af forkvinde Mie Ryborg-Larsen 

 

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2022 

Bilag:  

- Årsrapport 2022, Deloitte - eftersendes 
- Rapportering fra revisor – 2022 - eftersendes 

 

4. Valg af revisor 

Skal ifølge vedtægterne ske hvert andet år. Deloitte blev valgt som revisor i 2022. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Bilag: 

- Forslag 5.1: Vedtægtsændringer 
- Forslag 5.2: Frivilligpolitik - eftersendes 

 

6. Godkendelse af mål og aktiviteter 

Bilag:  

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

 



7. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år 

Bilag:  

- Forslag 7.1: Forslag til budget for 2023 - eftersendes 

 

8. Fastsættelse af kontingent 

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

- Bestyrelsen indstiller til at kontingentstørrelsen fortsætter uændret. 

 

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 2023 er der 3 bestyrelsesposter og 1-2 suppleantposter på valg.  

Fristen for at melde sit kandidatur er på dagen for generalforsamlingen. Hvis du på forhånd ved 
at du vil stille op til bestyrelsen er du velkommen til at lave et skriftligt opstillingsgrundlag ved 
brug af denne skabelon. Udfyld og indsend det til formanden@fogf.dk senest den 17. marts 2023 
kl. 12, hvis du ønsker at det offentliggøres sammen med den endelige dagsorden på 
hjemmesiden. Den endelige frist for opstilling er dog først på selve dagen for 
generalforsamlingen og det er ikke et krav et lave et opstillingsgrundlag, men det er en 
forventning, at du siger et par ord om hvorfor du ønsker at være en del af bestyrelsen forud for 
valget.    

Nuværende bestyrelse består af: 

- Mie Ryborg-Larsen, forkvinde og bestyrelsesmedlem (på valg) 
- Signe Nordsted, næstforkvinde og bestyrelsesmedlem (på valg) 
- Daily Snow Leth, bestyrelsesmedlem (på valg) 
- Karen Bøhrnsen, bestyrelsesmedlem (ikke på valg) 
- Henriette Funder Vesterager-Schmidt, bestyrelsesmedlem (ikke på valg) 
- Christiane Falke Bjerregaard-Laursen, bestyrelsesmedlem (ikke på valg) 
- Cecilie Thorup, bestyrelsessuppleant (ikke på valg) 
- Sofie Markvard Wiens, bestyrelsessuppleant (ikke på valg) 

Kandidater: 

- Mie Ryborg-Larsen (genopstiller) 
- Signe Nordsted (genopstiller) 
- Sofie Markvard Wiens (opstiller som bestyrelsesmedlem) 

https://docs.google.com/document/d/1N3mx3vxhHKMGWSprT96ntS84l4I40PaL0m2XpJD5JTk/edit?usp=sharing
mailto:formanden@fogf.dk


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 2023 er der 3 bestyrelsesposter og 1-2 suppleantposter på valg. 

 

11. Eventuelt 


