
Referat af generalforsamlingen 

 torsdag d. 9/11 2017 på Aalborghus gymnasium kl. 18:00 

1. Jeanette byder velkommen, kommer med praktiske informationer. 

2. Marianne V. Larsen er valgt som referent 

3. Eva Juul + Lona Schøn valgt som stemmetæller ( Lenette og Claus blev også valgt senere, da stemmetællerne 

havde brug for det.) 

4. Henriette Høj Holmstrup valgt som ordstyrer 

 

Pause med lækker julebuffet (fisk) 

 

6. Bestyrelsens beretning - er udsendt pr mail. Pernille fremlægger beretningen og forklarer blandt andet, hvorfor 

de har valgt at lave dagsordenen som de har. 

65 medlemmer mødt op, foreningen repræsenterer 182 små foreninger, 30 store foreninger, i alt 242 private 

dagplejere. 

 

Beretningen godkendt uden bemærkninger.  

 

7. Spørgsmål til beretningen 

Maibritt Andersen, spurgte ind til hvilke aftaler der er lavet med Klubben? Hvad har jeres tanker været omkring et 

eventuelt samarbejde med klubben? 

Pernille forklarer at det bla har været et mål at fremstå som en enhed, f.eks. med en samlet hjemmeside og kun en 

kontakt på kommunens hjemmeside, men det har ikke været mulig at nå til enighed, så derfor er der fortsat en Klub 

og en forening. 

Dorte Kirk spurgte om klubben er villige til at blive en forening, men det er de blevet? (foreningen for privat pasning 

i Aalborg kommune) Vores hedder Privat pasning i Nordjylland. 

Lone Holt spørger om der er en skjult dagsorden? - det er der ikke fra bestyrelsens side. 

Dorte Kirk syntes at det er dumt at der i vedtægterne står at generalforsamlingen skal afholdes på den første 

mandag i november? Det bør være op til den siddende bestyrelse at finde en dag hvor bestyrelsen kan - Pernille 

svarer at det er hun enig i og at grunden til at det blev i dag, var at bestyrelsen ikke kunne den første mandag. 

 

 

 

 



8. Valg af ny bestyrelse + suppleanter 

Formand og kasserer følges ad - på valg i lige 

Næstformand og bestyrelsesedlemmer i ulige år  

Lene Brun - vil gerne fællesskabet og minimere bestyrelsens arbejde 

Claus Toft 

Helle Berline Toft – for 1 år 

Majbritt Holm - kasserer 

Janni Christensen  - for 1 år 

1. suppleant Dorthe Kirk 

2. suppleant Henriette Holmstrup 

3. suppleant Lone Holt 

4. suppleant Pia Jørgensen 

Heidi opfordrer til at stoppe alt det fnidder på facebook 

Pernille foreslår at man evt køber sig til at noget IT hjælp udefra, da det er ett kømpe arbejde at stå med som frivillig 

i bestyrelsen. 

 

9. Valg af to revisorer + en revisor suppleant 

Tine Lindstrøm 

Jeanette  Ozmeki 

Revisor suppleant Pernille S 

 

10. Kontoen er kommet ned på 15000 kr. 

Der er kommet 12 nye medlemmer i den sidste periode (med den afgående bestyrelse) 

Ingen kommentarer til regnskabet. 

 

11. Afstemning om vedtægtsændringer: Forslagene er udleveret pr. mail til alle medlemmer sammen med 

dagsordenen. 

1. Foreningen for privatbørnepasning i Aalborg kommune (foreningen for privat pasning i Aalborg kommune) 13 

stemte ja, 43 stemte nej, 1 stemte blank og 5 ugyldige – forslaget er nedstemt 

2. forslaget tages af bordet grundet udfaldet i første vedtægtsændring. 

3. Forslaget trækkes tilbage og den afgående bestyrelse lader det være op til den nyvalgte bestyrelse at udforme et 

nyt forslag. 



4.  §3 stk. 1 trækkes tilbage 

 §3 stk. 2 / at det ikke sendes til formanden – Forslaget blev vedtaget 

 56 for, 1 imod, 5 blanke 

 §3 stk.3 57 ja, 0 nej, 5 ugyldige 

5.  §4 stk. 3 1 nej, 62 ja 

 §4 stk. 7 63 ja, 0 på nej 

6. §5 stk. 1 63 ja, 0 nej 

7. §7 stk. 5 - forslaget trækkes 

 §7 stk. 7 31 nej, 27 ja, 5 ugyldige – bestyrelsen vil fortsat være kontingentfri 

8.  §10 stk. 1 22 nej, 39 ja, 2 ugyldige – simpel flertal ved vedtægtsændringer 

9. §11 stk. 1 22 ja, 41 nej – 2/3 flertal er stadig gældende ved ophævelse af foreningen 

§11 stk. 2 45 ja, 16 nej, 2 ugyldige – Det bliver fremover Julemærkehjemmet i Hobro der skal sættes 

ind som arvtager i tilfælde af foreningens oplæsning. 

10. §12 23 ja, 40 nej – man forpligter sig ikke til at samarbejde med andre foreninger 

11. §13 6 nej, 57 ja  

 

Indkomne forslag: 

1. Skal foreningen lukkes?  

Pia Exner havde som den ene forslagsstiller, et par uddybende kommentarer til forslaget, hvorfor skal man stemme 2 

gange hvis der stemmes ja, men kun 1 gang når det er nej? Og så ville hun egentlig gerne at det blev forklaret nye 

medlemmer bedre, hvordan tingene hænger sammen, inden de bliver stillet for at stemme for en lukning.  Forslaget 

trækkes 

2. Bestyrelsen foreslår at kontingentet nedsættes til 200 kr. årligt for små og 400 kr. for store ordninger 

42 ja, 15 nej, 6 ugyldige 

3. Maibritt Andersen forslår at indmeldelsesgebyret nedsættes til 25 kr. 51 ja, 7 nej, 4 ugyldige. 

4. Forslag om ekskludering fremsat af medlemmer Maibritt Andersen 

Dorte Larsen mener at der skal være to afstemninger og der bør være klare retningslinjer for hvornår det er 

”mudderkastning”. Den bør gå begge veje, at det også kan være et bestyrelsesmedlem der kan ekskluderes. 

Lone foreslår at den nye bestyrelse nedlægger facebook 

Lone Brun opfordrer til en god tone blandt medlemmerne og at man tager hensyn til hinanden. 

Petrine mener at det bør være tilladt at man ytrer sin mening, og desværre er det jo sådan at når man melder sig til 

bestyrelsen, så ved man at man har sat sin ”røv i klaskehøjde” 

Eva syns at vi skal bevare facebook, den bruges også til meget godt. 



Eva Skov – hop da over de dumme kommentarer på facebook 

Susanne Jensen – Respekter at vi er forskellige 

Lona Schøn – det er ok med konstruktiv kritik, men tænk over om man vil sige det samme hvis man står overfor 

personen. 

Jeanette – bestyrelsen har valgt ikke at kommentere på det der står i gruppen på facebook 

Pernille – hvad med at rose hinanden i stedet for og give en positiv tilkendegivelse 

5 ugyldige, 6 ja, 52 nej – forslaget nedstemt 

Evt. Tak for hjælen til stemmetællere, referent og ordstyrer 

 

Således opfattet og forstået 

Marianne V. Larsen, referent. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Godkendt af Dirigenten/ordstyrer den 14/11-2017 - Henriette Høj Holmstrup 

Godkendt af bestyrelsen den 13/11-2017 – 

Janni Kristensen 

Claus Toft 

Majbritt Holm 

Lene Bruun 

Helle Toft 


