Generalforsamling bedsteforældreforeningen til anbragte børn

Referat:
Generalforsamling lørdag d. 10-3-2018 kl. 13.00 på Hanne Ziebes kontor i Aarhus.
Landsforeningen for Bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn.
Tove bød velkommen til de fremmødte. 8 deltager i alt inkl. bestyrelse

Dagsorden:
1.a Valg af dirigent: Inger Petersen
1.b Valg af referent: Heidi Christensen, Aarhus
2. Formandens beretning: godkendt
Velkommen alle og en stor tak til Hanne Ziebe for husrum.
De forrige generalforsamlinger er blevet afholdt hos Thorbjørn Thomsen i Roskilde. Vi er nu i Århus for at
tiltrække flere medlemmer.
Siden sidste generalforsamling er der blevet afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi er på skift hos hinanden.
I maj måned var Inger Petersen og jeg i Århus. Heidi Christensen oprettede en lokal-afdeling i Århus. Den
ønsker sig flere medlemmer.
Det kunne være dejligt hvis vi også kunne oprette lokalafdelinger i Nord og Sønderjylland samt på Fyn.
Afstandene er jo store.
I oktober holdt vi en vellykket temadag i Roskilde. Emnet var: Den nænsomme anbringelse og
tilknytningsforstyrrelser. Inger Thorman mangeårig psykolog på børneområdet var oplægsholder. Bagefter
var der rigtig mange spørgsmål og gode snakke. Blot kunne vi have ønsket flere deltagere.
Vi har brugt megen tid på hvordan vi kan udbrede kendskabet til foreningen. Vi har f.eks. tilsendt alle
landets kommuner 5 af vores foldere. Det medie vi er mest kendt på er Facebook. Så har vi også vores
hjemmeside. Der er navne på gode advokater, referater, nye tiltag, indmeldelsesblanketter og bestyrelsens
navne m. m.
Vi vil rigtig gerne udvikle foreningen og afholde flere temadage. Det koster penge. Derfor opkræver vi
kontingent. Vi har uden held indtil videre ansøgt flere fonde.
Vi har også en foreningstelefon som i er velkomne til at ringe på tirsdage 18-19 og torsdag fra 12-13.
Nummeret er 50110362.
Vi arbejder på at lave flere lokale møder. Ligeledes arbejder vi på at afholde en temadag, med emnet
Bedsteforældre og samvær. Planen er at det skal afholdes i Odense.
Som sagt ønsker jeg at vi er mere synlige og modtager gerne gode ideer.
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Tak til jer alle.

Tove Clausen, Formand

3. Det reviderede regnskab til godkendelse: godkendt
Der er ikke de store indtægter 24. betalende medlemmer i alt 2472, 75 kr. det er svært at søge
fonde, når der ikke er flere medlemmer. Vi har fået mobilpay, et kapitel for sig selv, det tog et
halvt års tid at få det op og køre. Se bilag.
4. Fastsættelse af eventuelt kontingens for det følgende år:
Vi fortsætter med uændret kontingens: Enkelt 125 kr. om året, husstand to personer 200 kr.
Kontingensen er billig, så længe vi ikke er flere og har svært ved at få medlemmer. Vi overvejer at
hæve beløbet til næste år, når vi forhåbentlig er flere.
5. Valg af bestyrelse:
Formand: Tove Clausen: Genvalgt
Bestyrelsesmedlemmer: Bente Isen: Genvalgt
Pia Hauge J: Modtager ikke genvalg
Bodil Dichow: Valgt i stedet for Pia.
6. Valg af revisor: Thorbjørn Thomsen: Genvalgt
7. Vedtægtsændringer: Vedtaget
8. Evt.
Susanne vil gerne have lavet en meningsmåling, ang. hvor meget samvær bedsteforældre har med
deres barnebarn/børnebørn. Vi havde snak om meningsmålinger på Facebook, Hanne Ziebe
foreslår en undersøgelse, som ikke er repræsentativt. Vi skal arrangere flere netværksmøder
kaffemøder, det skal være åbne møder for alle pårørende til anbragte børn. Hanne Ziebe stiller sig
gerne til rådighed, vi må gerne låne hendes kontor. Hanne foreslår vi inviter forældre og
bedsteforældre. Vi skal være mere aktive med at dele pjecer i Frivillige centre, biblioteker,
praktiserende læger og hvor vi kan komme i tanke om.

