Referat fra Generalforsamling 25. marts kl. 14.00 2017
Landsforeningen for bedsteforældre og øvrig biologisk familie til
anbragte børn.
Sted: Advokat Thorbjørn Thomsen, Algade 43. 4000 Roskilde
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Inger
2. Valg af referent: Heidi Christensen, Aarhus
3. Formanden aflægger beretning: godkendt
4. Visioner for foreningen
5. Regnskab ved kasseren: godkendt
6. Indkomne forslag: Ingen
7. Valg af bestyrelse. Inger og Susanne er på valg, modtager gerne genvalg:
Begge blev valgt. Bodil blev også valgt ind.
8. evt.
3 A. Beretning ved Formand Tove Clausen:
Jeg vil byde jer velkommen til generalforsamlingen. Allerførst tak til Thorbjørn, fordi han stiller sig
selv og lokaler til rådighed. Han kommer lidt senere. Han fik lov til at holde lidt fri, for at være til et
stævne med sin søn. Også velkommen til Mette Valentin fra Hjerterummet, som vil dele noget af sin
viden med os.
Dette er sket i årets løb:
- 7 bestyrelsesmøder
- Vi fik en foreningstelefon. Den er desværre ikke meget brugt, men vi håber det bliver bedre
- Vi har desværre måtte skifte telefonnummer, og det gamle nummer som står i de foldere som er
uddelt, er blevet rettet i de resterende. Det er rettet på hjemmesiden
1. oktober havde vi planlagt en tema eftermiddag i Ringe på Fyn, men måtte desværre aflyse på
grund af manglende tilmeldinger.
4. oktober Folketingets åbningsdag, var der en fredelig demonstration på slotspladsen, Hvor bl.a.
Advokat Hanne Ziebe talte. Anne-Marie Helger var også konferencier. Jeg fik delt en masse foldere
ud. Vi var skuffede over at der absolut ingen mediedækning var. Ingen aviser omtalte
demonstrationen, de havde vist fået mundkurv på. Hele folketinget gik forbi, de havde vist været i
kirke, men værdigede os ikke et blik.
Vi har fået lavet foldere, som i er velkomne til at tage. Vi har sendt nogle stykker ud til alle
kommunerne og til de advokater som har børnesager. Men det er desværre med det ubrugelige
telefonnummer. I er velkomne til at tage foldere med hjem.
10. januar 2017 var der en konference i medborgerhuset i Valby. Den blev afholdt af retssikkerhed
på børneområdet. Det var bl.a. på initiativ af Thorbjørn. Det var en fantastisk dag med oplæg fra
bl.a. Thorbjørn, psykolog Henry Drøscher, Chefen for ankestyrelsen, chef for en kommune og en
fra det juridiske fakultet. Til sidst paneldebat med bl.a. Mette Valentin.
I efteråret var Pia Hauge og jeg i TV Bella. Vi fortalte om vores situationer og om Bedsteforeningen.
Vi var der også en gang i december. Emnet var jul uden børnebørn. Måske har nogen af jer set det.
Kontingent: Vi er begyndt at opkræve kontingent, da vi har nogle faste udgifter, bl.a. hjemmeside
og telefon. Lidt til forplejning i dag, ellers klarer vi os stort set uden midler. Desuden kunne vi rigtig
godt tænke os at holde arrangementer og det kan ikke gøres helt uden midler. Vi har arvet ca. 3000
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kr. fra Barnet i Centrum. Det håber vi der er forståelse for.
Vores medlemstal er ca. 50, der er kommet mange i årets løb, og vi får rigtig mange likes på facebook. Især efter at der er delt foldere ud, er der kommet nye medlemmer.
Vi prøver efter bedste evne at holde vores hjemmeside opdateret
Debat til beretningen:
- Pjecerne: lægger kommunerne pjecerne ud så borgerne kan se dem?
Vi kan selv lægge pjecerne så borgerne kan få kendskab til foreningen, bl.a. i lægehuse, biblioteker,
kulturhuse, medborgerhuse, frivillighusene.
4 A. Visioner
- Flere medlemmer
- Flere kontingenter
- Udbrede kendskabet til foreningen
- Søge fonde
- Temadage Forslag til emner
- Forslag til hvordan vi tilgodese hele landet
- Bruge hinanden noget mere
Debat til visioner:
Kontaktpersoner rundt omkring i landet, bruge hinandens historier noget mere. Vi kan jo ikke undgå
at nogle børn bliver fjernet, nogen børn har det bedst med at være anbragt. En tidligere
børnesagkyndig, rigtig mange børn er behandlingskrævende. Debat om forskel på lønnet
plejefamilie og netværkspleje, undersøgelser viser at børn i netværkspleje klare sig bedre.
Anbringelsesområdet er det vilde vesten på grund af de mange forskellige aftaler/undersøgelser. Tre
forskellige psykologer til samme barn kommer med tre forskellige rapporter om
forældreundersøgelser. Foreningen har været i Folketinget, syv ministre har sagt en masse bøvl og
intet er kommet ud af det. Sagsbehandlerne i kommunerne er grundlæggende for dårlige til at
forklare forældre, hvorfor deres børn skal anbringes, vi ville få mange flere frivillige anbringelser i
stedet for alle de tvangsanbringelser.
Det er et resume af en lang debat, hvor vi kom langt omkring.
5A . Regnskab:
Susanne er kasserer og har lavet regnskab, Thorbjørn Thomsen har revideret regnskabet:
Der har været indtægter på 5.574 kr. i 2016. udgifter: 3.719 kr.
Kommentarer: Pænt regnskab, idet at ikke så mange har betalt kontingent endnu. Vi opfordrer
medlemmerne til at betale kontingent.
Mette Valentin foreslog at foreningen får støttemedlemskaber, der skal laves forslag til
generalforsamlingen næste år. Vi kan opfordre til sponsorater på vores hjemmeside, eller skrive til
virksomheder, som kan annoncer på vores hjemmeside.
Mette Valentin undersøger, hvad vi har af muligheder for at ansøge om midler hos kommunerne.
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8A. EVT
- Kan man få bisidder med til møde med sagsbehandler? Mette Valentin: Det kan man altid,
Kommunen må ikke nægte borgerne at have bisidder med ifølge lovgivningen.
- Aktindsigt? Kommunen må heller ikke nægte borgerne aktindsigt, man kan klage til Datatilsynet.
- Love og paragraffer vil blive lagt på vores hjemmeside.
- Lang debat om sagsbehandlernes praksis i kommunerne, hvad kan man gøre, for at få dem til at
ændre metoder/arbejdsgange.
- Hvordan klæder vi de pårørende på til møderne med kommunen? Søge information, have
netværket i orden, stil spørgsmål eks. hvordan sagsbehandleren er kommet til den konklusion, have
paraderne ned og opføre sig mere voksent end sagsbehandleren.
Mette Valentin har lovet at sende hendes oplæg til os på mail.
De som ikke var med til generalforsamling kan nok få regnskabet på mail af bestyrelsen.
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