Foreningen for bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn afholder generalforsamling:
Lørdag den 9. marts 2019 klokken 13-15
hos advokat Thorbjørn Thomsen, Advodan, Algade 43 1. sal, 4000 Roskilde
Dagsorden ifølge vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent, stemmetæller og referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Valg af bestyrelse
På valg er:
Inger Kirkemann Petersen, modtager ikke genvalg
Susanne Riis, modtager genvalg
Bodil Dichow, modtager ikke genvalg.
6. Valg af revisor og evt. revisorsuppleanter
7. Indkomne forslag:
Bestyrelsen har et forslag til ændring af vedtægter, hvilket er vedhæftet nærværende indkaldelse
(se §25)
http://www.bedsteforeningen.dk/upl/website/information111/9.3.2019forslagtilvedtgtsndringerB
edsteforeningen.pdf
8. Eventuelt
Referat af generalforsamling i Bedsteforeningen d.9/3 kl. 13.00.
ad 1. Inger valgt som ordstyrer. Dorte E Jensen referent.
ad. 2. Formands beretning.









Sidste kaffe møde velbesøgt, ordret var frit, samt info fra samværs konsulent fra FABU.
3/11 – I Vejle oplæg fra Lars Buurgård om hans nye bog, han kunne desværre ikke, men hans
kompagnon kom og fortalte.
19/1 oplæg fra Bak og Lyster vedrørende regler omkring tvangsfjernelser.
Børnesamtaler- Valby kulturhus.
Lokal afd. Århus. Gode kaffemøder.
Nye Lokalafdelinger på Fyn og Lolland/ Falster ønskes!
Foreningens telefon kan benyttes. Flere møder ønskes.
Nyt. Bruno Skilbøls bog om fejlagtig tvangsfjernelse af hans børn, skulle have været på Sorø
bibliotek, men der er desværre lang ventetid.

ad. 3. Revideret regnskab udleveret og fremlagt.



Donation blev desværre ikke til noget. Redegørelsen vedhæftes referat. Tilskuddet fra Roskilde
kommune- se budget.
Vedrørende indbetalinger – kontingent indbetales i januar vedrørende hjemmesiden, netbank eller
mobil pay. Evt. søge donationer hos Liona klub, tipsmidlerne og Nordea. Lokalafdelinger kan søge
tilskud i den pågældende kommene. Susanne udarbejder skabelon til opstart af lokalforeninger.

ad. 4. Kontingent uændret for 2020.
ad. 5 Valg til bestyrelsen.







Bodil Dichow på valg – modtager ikke genvalg.
Inger K Petersen på valg – modtager ikke genvalg.
Dorte E Jensen stiller op – valgt.
Hanne Møller stiller op – valgt.
Susanne Riis modtager genvalg – valgt.
Tove Clausen modtager genvalg – valgt.

Suppleanter:



IreneSonnez som 1. suppleant
Berit Nielsen som 2. suppleant.

ad. 6.



Revisor: Thorbjørn Thomsen modtag genvalg.
Revisor suppleant: Ingen valgt. (Bilags kontrollant – stilles til forslag som vedtægtsændring)

ad. 7. Ændring i vedtægterne af § 25, som blev vedtaget.
ad. 8. Søge om midler til en forenings computer.

