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Side 1/5

Sted: Gug skole

Tid:      Mandag den 1. November 2021      

Tilmeldte:  33 personer + 4 politiker

Opmødte:  30 personer + 4 politiker

1. Referent: 

May-Britt B. Andersen

2. Stemmetæller:

Lona Schøn og Eva Angelica Juul-Eistrup

3. Dirigent:

Linette Johansen
Dirigent konstaterer at der er indkaldt rettidig.

---SPISE PAUSE---

4. Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning november 2021.

Velkommen til generalforsamlingen i Foreningen for privat pasning i Nordjylland.

Hvor er det dejligt at vi endelig kan mødes igen, ovenpå halvandet år med Corona hængende over os alle – og 

fortsat gør. Det har været en periode med bekymringer for vores kære, arbejdet og fremtiden. En periode som har 

vendt op og ned på de flestes hverdage, og har tvunget os alle til at tænke og agere anderledes. Det gælder alle jer,

os i bestyrelsen og i forhold til foreningens opgaver. 

2020:

Der var lagt en plan for arrangementer til afholdelse i 2020, men med nedlukningen fulgt desværre også aflysning 

på aflysning. Vores ”normale” arbejdsområde blev erstattet af rådgivning til jer medlemmer, forældre og 

kommuner samt børnepassere fra områder i Danmark, hvor der endnu ikke er etableret en forening. Der skulle 

navigeres i nedlukningen, for hvem kunne få nødpasning og hvordan det skulle det gøres? Hvad med vores løn? 

Ville vi også blive kompenseret af hjælpepakker? Så kom genåbningen og der skulle findes løsninger på at skaffe 

værnemidler og navigeres i den øgede mængde rengøring og definitionen på sygdom. For ikke at glemme at vores 

arbejdsplads også skulle være arbejdsplads for vores ægtefælle eller partner samt skole for vores hjemsendte børn.

Det kostede os desværre en del kollegaer, som valgte at stoppe af forskellige grunde. I resterende har gjort og gør 

stadig en kæmpe indsats. Godt gået! 

De samme regler og ændringer gjorde sig også gældende for os i bestyrelsen, og derfor blev der også skåret meget

ned på opgaverne, så vi også kunne få mulighed for at finde en rytme i hverdagen og navigere i alt det nye. Selv 

om der blev droslet meget ned, var der stadig opgaver der skulle løses. Der var mange henvendelser fra jer 

medlemmer, som søgte hjælp til at vurdere specifikke situationer og tolkning af bekendtgørelsen, som blev fornyet 

ret ofte. Der var henvendelser fra kommuner, som gerne ville samarbejde med os, så børnepassere rundt i 

kommunerne fik den rigtige vejledning. Der var desværre også en kommune, som på ingen måde var 

samarbejdsvillig, og hvor jeg måtte tage kontakt og forklare dem vigtigheden af at hjælpe deres børnepassere, da 

de var efterladt til dem selv. For at kunne hjælpe bedst muligt, måtte jeg læse bekendtgørelsen hver dag, så jeg 

kendte til de nyeste opdateringer, jeg måtte følge med i pressemøder, igen på grund af opdateringer. Det var en 

stor omgang, og jeg brugte i gennemsnit 12 timer om dagen de første fire uger, hvor vi var lukket ned. 

Efterfølgende var der stadig rigtig mange henvendelser, og vi besluttede i bestyrelsen til sidst, at jeg skulle bruge 

vores foreningstelefon, så jeg kunne få presset væk fra min private telefon, og derved kunne få ro en gang imellem. 
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Sideløbende fortsatte udviklingen af hjemmesiden. Det lykkedes også at afholde nogle få arrangementer, nemlig 

førstehjælp og et julearrangement sammen på afstand.

2021 – arrangementer:

I år ser det gudskelov noget bedre ud. Vi har endelig kunne afholde nogle arrangementer, om end vi har måtte 

tænke alternativt og arrangere noget online, og vi har også været ramt af en enkelt sognenedlukning. Men på trods

af det har vi i år flere førstehjælpskurser, to stk. foredrag, dialogisk læsning af 3 omgange, julefrokost og 

generalforsamlingen – for ikke at glemme Projekt Sten Mariehøne og Bi eventet. Tusind tak til Henriette og Lone 

for jeres store arbejde med både at finde arrangementer og få dem planlagt og arrangeret – og i enkelte tilfælde 

udskudt pga. sognenedlukning. 

Regnskab:

Pia var knap nok sat ind i hvordan regnskabet skulle laves før nedlukningen kom. Alt måtte foregå via telefon og 

det har krævet en del tålmodighed. Når man ikke har siddet med regnskab før, og man både skal lære det og en ny 

hjemmeside at kende på samme tid – og vi ovenikøbet ikke kunne mødes så du kunne få en ordentlig forklaring, så 

er det svært. Men på trods af det, så er det lykkedes at få lavet regnskab for både 2020 og 2021. Pia det er mega 

godt gået! Du er klar til at fortsætte kassererposten. 

Hjemmesiden:

Sideløbende har vi også haft hjemmesiden at skulle slås med. Det har været tidskrævende. Det skulle have været 

ligetil, men det var det ikke. Det har krævet en hel del samtaler med udvikleren, og de samtaler fortsætter. Tusind 

tak til Eva for det store arbejde du har lagt i hjemmesiden og fortsat gør. 

Drejebog:

Vi har også brugt meget tid på en ny drejebog. Den gamle var mangelfuld, og med vished om, at nye skulle 

overtage bestyrelsesarbejdet, måtte den opdateres. Tusind tak til May-Britt for hjælpen til det, og det store arbejde 

du har lagt i den opgave. 

Landssammenslutningen:

Samarbejdet i Landssammenslutningen har været en blanding af vores rettigheder under Corona og det nye 

lovforslag om minimumsnormeringer, som er i gang pt. 

I forhold til Corona, var vi glemt i dette første materiale der blev udsendt. Det fik vi hurtigt ændret på, så også vi 

fik klare retningslinjer at følge. 

I forhold til lovforslaget om minimumsnormeringerne, så kom det bag på rigtig mange, at vi pludselig var skrevet 

ind i materialet. Vi var pludselig blevet en gruppe der tjener for mange penge. Det bunder desværre i en regering, 

som ikke har sat sig ind i vores område. Politikere som tror at tilskuddet er udregnet efter en institutionsplads, men

i virkeligheden er den – i langt de fleste kommuner - udregnet efter en plads i kommunal dagpleje. Politikere som 

tror, at vi får del af pengene der tilføres minimumsnormeringerne, når vi intet får. Det er der brugt rigtig meget tid

på at forklare dem. Vi har da også råbt så højt, at nogle begyndte at lytte, og Landssammenslutningen blev derfor 

inviteret til Christiansborg til en snak. Desuden blev lovforslaget udsat indtil det var undersøgt nærmere, hvad det 

nu var vi råbte så højt for. Men selv om de begynder at lytte, så skal vi fortsætte med at råbe, for vi skal have 

forklaret dem, hvad de ødelægger for både os og forældrene. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen. Tak for samarbejdet, kampene, diskussionerne og sjove møder. 

TAK!

SPØRGSMÅL til beretning:
- et medlem siger tak for indsatsen med arbejdet i foreningen.
- et medlem undrer sig over at det vælges at der bruges så meget tid på på vejledning omkring 
corona, som medlemmer selv kan finde så mange steder. Men super flot du gjorde det og ville 
bruge 12 timer om dagen på det. Men tænker det kunne have været undværet.  

5. Regnskab:

Pia fremlægger  2 regnskaber, både 2019/2020 og for 2020/2021.  ---Se bilag 1+2

regnskab 2019/2020: 
der er et overskud på 61.328,94
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- et medlem spørger til hvordan de kan være der er forskel ved førstehjælp på udgifter og 
indtægter, svaret er at foreningen har givet tilskud til deltagerprisen pr. billet.
- et medlem påpeger der er fejl i regnskabet vedr. ”lukning af konto”, den er kun posteret som 
indtægt, den bør både krediteres og debiteres, da det er en del af beholdning.
Regnskabet kan derfor ikke godkendes.
Det giver lidt snak i salen frem og tilbage om forståelsen for at der ikke mangler penge, men at 
det er en regne-teknisk fejl/bogføringsfejl,  og der bliver enighed om at det rettes og bare 
fremvises til næste generalforsamling.

Regnskab 2020/2021:
Der er et overskud på 23.992,28 kr.   - Regnskab godkendes.

6. Behandling af indkommende forslag:

ingen

7. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen forslår at bibeholde kontingent på de 300 kr.  - VEDTAGET

Politiker - VÆLGER MØDE:

 Vibeke Gamst, Konservativ og Heidi Holler, Radikale,  

Maja Torp, Venstre og Lasse Frimand Jensen, Socialdemokrat

hver politiker præsenterer sig og fortæller kort om deres holdning til børneområdet og privat 
pasning.
Vibeke:
urimelige forskelsbehandling.
træls situation vi står i.
hun lægger stor vægt på valgfrihed.
Heidi:
børn er vigtige.
hun er nysgerrig på vores område, hun kan ikke se hvordan vi kan undværes.
Vil gerne ud på besøg og opleve vores hverdag.
Maja:
der er stor brug for jer, Stor anerkendelse til private.
hun har oplevet en diskriminerende forskelsbehandling i Aalborg kommune, ikke okay.
Stor bekymring for den nye lovgivning.
kan vi have en anden tilgang til håndtering og kommunikation.
Brug os politiker også mellem valgene, vi vil rigtig gerne i dialog. 
Lasse:
børn er meget vigtige.
Der skal være plads til dem som vil noget andet end kommunale rammer.
Vil rigtig gerne lytte til vores problemstillinger.
Mener privat pasning skal bibeholdes, det skal være alternative muligheder.
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De er alle enige om at tilskud IKKE skal nedsættes. 
Maja spørger hvad vi mener de kan gøres for os. 
Vi fortæller om forskellige problemstillinger som :
- Problemet med ferie over 30 dage trækkes i tilskuddet.
- Kommunen vil bestemme vores opsigelse på løbende mdr. + 1 måned.
- Opstarts indkøring, forældre kan ikke få tilskud før efter endt barsel, og det er muligt i  
  lovgivning at give tilskud i en periode under barsel.
- Flere eksempler på faglig hjælp (fx ergoterapeut) til udsatte børn er til tider mangelfuld,  
  forældre har fået at vide intet hjælp fordi de har valgt privat.
- Mangelfuld hjælp fra kommunen ved tidlig opsporing.
- Et udsat barn kan ikke tælle for to, få dobbelt tilskud, trods det er billigere end flytte barnet.
- Friplads, fx ved skilsmisse.

Alle politiker var meget lyttende  til disse udfordringer og havde meget forståelse og de var til 
tider forarget over forskelsbehandlingen. Flere punkter ville de allerede nu gå hjem og undersøge
nærmere.
Det var en rigtig super god og meget givende lærerig debat for både os og politiker.

---KAFFE PAUSE---

8. Valg til bestyrelse.

Henriette Høj Holmstrup, har ønsket genvalg, hun er hermed valgt :-) 

Efter meget lang tids tavshed og flere pauser 
- Spørger et medlem hvordan det kan være at når vi nå til valg bliver alle tavse, hun undrer sig 
over grunden til folk bliver så tavs, er nysgerrig på hvorfor det er, er det tid eller hvad ?
Der er en del snak frem og tilbage i salen, 
- Flere siger det kræver meget tid, og de har ikke overskud til det.
- Man ved ikke rigtig hvad man melder sig til.
- Der mangler en formåls beskrivelse af opgaver og poster.

Der fortælles fra bestyrelsen at drejebøger er gode og nemme at arbejde efter og en del opgaver 
er skåret væk.
Det er op til hver bestyrelse hvor meget der skal gøres/ arbejdes med.
mange ting er blevet nemmere og knap så tidskrævende, men ja det kræver lidt tid.

flg. Personer bliver valgt:
Henriette Høj Holmstrup
May-Britt B. Andersen
Lona Schøn

9. Valg til suppleanter

1. Linette Johansen
2. Eva Angelica Juul-Eistrup
3. Jeanette Ozimek Andersen
4. Dorthe Kirch
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10.  Valg af revisor + supp

Jeanette Ozimek Andersen
Tine Lindstrøm
suppleant:
Mette Christensen

11.  Evt.

            Henriette tager ordet:
overrækker Majbritt Holm en gavekurv med ordene:
Vi i bestyrelsen vil gerne sige dig tak for din kæmpe indsats igennem mange år, både som kasserer og nu 

som formand.

Det har været nogle aktive år som formand, med nedlukning og corona, og du har virkelig kæmpet for alle

i denne her forening, både dem her i Aalborg kommune men bestemt også mange af vores nabo 

kommuner, for at alle havde styr på div. Regler og restriktioner.

Der har været mange papirer der skulle læses igennem og formidles ud til medlemmer og os andre i 

bestyrelsen og du har hele tiden haft fuld styr på det, tak.

Tak for alle de timer du har lagt i det hele. Tak for mange gode samtaler, forståelse og tålmodighed med 

os.

May-Britt:

Tak er et stort ord, men tak fordi du har været så god en 1. supp. Tak for det kæmpe stykke arbejde du har

lagt i bestyrelsen. Hermed en gave til dig.

Der er også en gave til Lone Holt, men hun er her jo desværre ikke i aften, så vi får gaven ud til hende.

Dirigent lukker generalforsamling med 

Tak for i aften og

Tak for god ro og orden , mest ro :-)

Underskrift:

Dato:_____________

Dirigent: ____________________________ 

Formand:____________________________
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Bilag 1:

- Foreningen For Privat Pasning i Nordjylland

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter

Kontingent        74.650,00 
Foredrag Michael Norre             800,00 
Julefrokost          2.600,00 
Førstehjælpskursus          9.800,00 
Madspild             250,00 
Lukning af konto          4.104,67 
Indtægter i alt        92.204,67 

Udgifter

Parkering webmanden              26,00 
Renter/overførsler bank             741,22 
Netbankgebyr             100,00 
Nets             700,73 
CBB             228,00 
Porto              81,50 
Mobile Pay abonnement + trans.gebyrer             681,75 
Kontorartikler          3.729,13 
Foredrag Michael Norre             702,60 
DK Hostmaster             250,00 
Annoncering Facebook             500,00 
DanID             103,25 
Foredrag Lola Jensen          1.675,00 
Bestyrelsesmøder          1.447,15 
Førstehjælpskursus aflyst          1.950,00 
Honorar juridisk hjælp          5.000,00 
Microsoft Office             799,00 
Ny printer og PC          3.536,00 
Regnskabsaflæggelse              58,50 
Generalforsamling          1.131,00 
Gaver          2.365,00 
Hjemmeside          1.867,50 
Fejlindbetalinger retur             950,00 
Julefrokost          2.252,40 
Udgifter i alt        30.875,73 

ÅRETS RESULTAT  +61.328,94 

Årsregnskab 1/10 2019 - 30/9 2020
- Foreningen For Privat Pasning i Nordjylland

BALANCE

AKTIVER

Indestående Spar Nord pr. 30/9 2020        84.707,40 

Aktiver i alt        84.707,40 

PASSIVER

Egenkapital primo        23.378,46 
+ Årets resultat        61.328,94 
Egenkapital ultimo        84.707,40 

Passiver i alt        84.707,40 
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Bilag 2:

Årsregnskab 1/10 2020 - 30/9 2021
- Foreningen For Privat Pasning i Nordjylland

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter

Kontingent        65.800,00 
Diverse              69,00 
Førstehjælpskursus          7.475,00 
Indtægter i alt        73.344,00 

Udgifter

CBB             783,00 
Førstehjælpskursus        10.750,00 
Førstehjælp forplejning             684,45 
Madspild retur             150,00 
Nets             539,36 
Juleklip          4.780,75 
Hjemmeside          9.617,50 
Microsoft Office             799,00 
Gebyrer bank          1.673,48 
Bestyrelsesmøder             285,00 
Renter bank             526,96 
Gaver             700,00 
Retur førstehjælp             350,00 
Dialogisk læsning          2.500,00 
Streamer fragt             139,95 
DK abb. (hjemmeside webhotel)          1.100,00 
DK Hostmaster             200,00 
Kontorartikler             815,57 
Landssammenslutning             265,20 
Mobile Pay abonnement og transaktionsgebyrer             691,50 
Ann E. Knudsen - foredrag        12.000,00 

Udgifter i alt        49.351,72 

ÅRETS RESULTAT  +23.992,28 

Årsregnskab 1/10 2020 - 30/9 2021
- Foreningen For Privat Pasning i Nordjylland

BALANCE

AKTIVER

Indestående Spar Nord pr. 30/9 2020      108.699,74 

Aktiver i alt      108.699,74 

PASSIVER

Egenkapital primo        84.707,46 
+ Årets resultat        23.992,28 
Egenkapital ultimo      108.699,74 

Passiver i alt      108.699,74 


