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Sted: Gug skole, Sorthøjvej 2, 9210 Aalborg SV

              

May-Britt bød alle velkomne. Der er mødt 31 medlemmer op – der er 32 stemmer. 

Foreningen har pt. 187 medlemmer.

Kort præsentation af bestyrelsen:

Formand May-Britt 

Har arbejdet med det politiske, deltaget i møder med kommunen og landsforeningen, tovholder på 

arrangementer, hjulpet Holstebro i gang med at etablere en forening i deres område, 

medlemshenvendelser og mange andre opgaver. Vil indskyde at bestyrelsesarbejdet i dag er betydeligt

lettere end for år tilbage – der er meget, der er effektiviseret bl.a. pga digitalisering.

Næstformand Lona

Har arbejdet med at hjælpe med det politiske arbejde, referater, tovholder på arrangementer med de 

andre, sponsorater

Bestyrelsesmedlem Henriette 

Stået for arrangementer, går af i dag selvom jeg ikke er på valg – opfordrer til at deltage i foreningens 

arrangementer og at man ikke skal være bange for at sidde i bestyrelsen.

Kasserer Pia

Regnskabet, deltaget i møder med kommunen

IT ansvarlig Eva

IT, kontakt til web udbyder, står for tilmeldinger/betalinger til arrangementer, deltaget i landsmøder 

og møder med kommunen

Er der indkaldt rettidig til årets generalforsamling ?  

Indkaldelsen er udsendt rettidigt.

1) Valg af referent - Linette

2) Valg af stemmetæller – Jeanette og Tine

3) Valg af dirigent - May-Britt

4) Bestyrelsens beretning ved May-Britt

Deler den op – spørgsmål efter maden

En god og fyldig årsberetning...
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skrevne beretning indsættes her

ÅRSBERETNING 2022
Så er vi atter nået til november og tid for foreningens general forsamling. Et år som er gået hurtigt. Og sikke da et godt år, hvor mange opgaver er blevet 

udført.

Sidste år havde vi besøg af politikere, og sikke da en god beslutning der var, det har virkelig givet et godt samarbejde med de lokale politikere.

Over halvdelen af de punkter vi sidste år fremlagde for politikere, er blevet løst

det er da meget godt gået.

Vi har i bestyrelsen arbejdet rigtig godt sammen og været utrolig gode til at supplere og hjælpe hinanden.

Vi har haft det fantastisk hyggelig og sjovt sammen, der er løbende lavet fejl, men vi har heldigvis sammen smilet og grinet af det og hjulpet hinanden videre.

 Der har været tider, hvor nogle har været hængt en del op, men også tider hvor der har været meget stille.

På sidste generalforsamling var det en snak om folk er tilbagende med at melde sig til bestyrelsen pga. arbejdsmængden. 

Som nogle ved, har jeg tidligere siddet i foreningens bestyrelse og jeg må sige det er blevet meget nemmere. Der bruges slet ikke så meget tid som tidligere 

og opgaver er mindre. På sidste bestyrelsesmøde kom jeg til at udtale at jeg til tider havde så lidt at lave at jeg næsten kom til at kede mig

Selvfølgelig er der nogle spidsperioder,som kræver tid og,

Vi har også en forpligtelse overfor medlemmer, og til tider er vi nødt til at ofre tid. Men det er slet ikke den tidskrævende opgave, som det har været tidligere, 

så I kan rolig melde jer. Det er både sjovt og lærerigt. Så kombaredo 

Henriette har af personlige årsager trukket sig før tid, og træder tilbage i dag, men 3. suppleant Jeanette overtager pladsen det næste år. 

Tak for det Jeanette og hjertelig velkommen.

Og tak til jer i bestyrelsen for deres arbejde.

Vi har haft masser af sjove timer og livlige debatter. Og kæmpe stor arbejdsiver. Mange ting nåede vi og nogle nåede vi ikke, men

Tak for det arbejde, I hver især har ydet og de hyggelige stunder sammen…

TAK for jer !

Vi har i alt holdt 7 bestyrelsesmøder i løbet af året.

Plus 1 landsmøder og 4 politiske møder med kommunen og politikere.

Vi har pt. 187 medlemmer i foreningen – 165 små ordninger og 22 store.

Der er kommet 17 nye medlemmer til i løbet af året og 12 er stoppet. 

Nu vil jeg fortælle lidt om hvad der er sket det forgangene år.

1. Overdragelse:

Det var noget rodet at få overdraget foreningen sidste år, med de medarbejdere nemid foreningen skal have, men der er nu ændret procedure, så der er 3 

personer involveret frem for 1, således det er nemmere at overdrage. 

1 er tilkoblet som foreningsrepræsentant og 2 som nemid administrator 

Vi fik hurtig lavet et mere overskuelig system på gmail og drev.

Drejebøger er sat i nr. system og Bestyrelsens velkomst mappe er minimeret, således miljøet bliver skånet for alle de papirkopier.

2. Storordninger:

Her blev jeg kastet direkte ud i det, og jeg fik travl med at læse op på lovgivning både dagtilbudsloven, byggeloven og planloven.

Der er lavet mange lange skrivelser og der er brugt mange timer på denne sag.

Forvaltning by og land i Aalborg, har lavet en egen fortolkning af hvornår man er dagplejelignende og institutionslignende, trods fremvisning af flere 

afgørelser og lovfortolkende udtalelser fra flere ministerier.

Foreningen har gentagne gange gjort opmærksom på, at kommunen ikke forvalter med hjemmel i lov, når de godkender private pasningsordninger.

Aalborg Kommune kan altså ikke lovligt forlange, at der skal installeres ABA-anlæg i de private storpasningsordninger, hvor pasningen foregår i private hjem 

og der ikke passes mere end 10 børn, fordi der er tale om godkendelse på dagplejelignende vilkår og Bygningsreglementet, som foreskriver ABA-anlæg i 

institutioner ikke er gældende ved private pasningsordninger godkendt på dagplejelignende vilkår.

Forvaltning by og land er meget fastholdende i deres egen vurdering, og før sommer henlagde de sagen på ubestemt tid, mens de ville undersøge nogle ting. 

Så sagen er desværre endnu ikke afsluttet.

3. Aalborg Kommunens afsnit for privat pasning: ved Dorte Alrø og Morten rådmand

- Udmelding af Tilskud 2022:

Vi startede i november 2021 med en lille debat med kommunen omkring udmelding af tilskud for 2022, de ville vente med at ændre tilskud til det nye år  pga. 

lovgivning om minimumsnormering, dette kunne vi ikke godtage og det endte med tilskud blev meldt ud i nov., så vi kunne nå at lave evt. lønændring.

- Opstarts ansøgning:

Vi er blevet hørt i ændringerne i materialet på ansøgning om opstart af en privat pasningsordning og der er lavet en rigtig god vejledning til hvordan 

ansøgning skal udfyldes og forstås.

- Administrationsgrundlaget:

Vi fik også rigtig mange ting ændret eller helt slettet i administrationsgrundlaget.

Vi har haft et utrolig skønt samarbejde, de har været meget meget lydhør overfor os og vi kan mærke at vi pt. Har en rådmand der rigtig gerne vil os.

Det er jo skønt.
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-Afgørelsen om ferie

Der var i sep. Hørringsmøde omkring afgørelse fra ankestyrelse omkring ferie.

Efter mange mange år, indså Aalborg kommune endelig at vi havde ret vedr. trækning i tilskud ved ferie over 30 dage. Så nu har de ændret procedure.

Det er slået fast at det kommunen skal er:

- påse om det er en deltidsplads eller fuldtid, som er 35 timer og derover.

- påse at forældre bruger tilskud til den private pasningsordning. 

- påse at der ikke er tale om en proforma aftale.

- at der sker indberetning til SKAT om betaling.

Så fremover er det nu op til hver enkelt, hvor mange dage i holder lukket.

Og sikkert er det at hvis vi holder for mange dage, har vi heller ingen ”kunder” i ”butikken”

Det er forældre der vurdere om antallet lukkedage er rimelig.

Det skal jo selvfølgelig være indenfor rimelighedens grænse.  Og det store spørgsmål er jo så hvad er rimelighedens grænse ??  

Antal lukkedage skal stå i forhold til åbningstid.

- hvor mange timer er ens åbningstid, der er selvfølgelig forskel på om man har åbent 42 timer eller 60 timer. Og hvilke timer af døgnet, i weekend, helligdage

Inden I beslutter jer for antallet af feriedage, vil jeg opfordre til at have overvejelse om :

 en evt. overgangs periode for de forældre der er pt., de har underskrevet  kontrakt på 30 dage.

 overvej om nogle dage at have vikar på, når man holder fri.

 have forståelse for forældres situation, prøv at tænke hvad vil I selv acceptere dette hvis I var forældre.

 tage højde for hvis man sammenligner sig med  kommunale, at der er gæsteordning og forældre har anden mulighed for pasning ved lukkedage.

Vi kan aldrig måle time for time over 37, mange selvstændige har ofte mange timer. Og vi skal huske vi selv har valgt denne branche og selv bestemmer vores 

åbningstid.

Det kan jo være risikabelt af mig at sætte antal dage på, så det jeg siger nu skal I tage som vejledende.

Men hvis man har åbent fx 48 timer om ugen kan det betegnes som rimelig at have lukket 37 dage om året.

Og selvfølgelig altid melde ud i god tid – og gerne for et ½ eller hel år. - således forældre har mulighed for planlægning. 

Flere forældre har kun 30 fridage om året.

Og vigtigt vigtigt vigtigt – pasningsordningen og forældre indgår en aftale på privatretligt grundlag, så aftaler om ferieafvikling, herunder antal dage skal 

fremgå af pasningsaftalen. Så husk at få skrevet det i jeres kontrakt.

4. Arrangementer:

Der blev planlagt 20 arrangementer i år, blanding af fagligt og hygge.

3 Konkurrencer: hvoraf 2 er gennemført 

8 Faglige: hvoraf 5 er gennemført

9 Hygge:  hvoraf  2 er gennemført 

Her må vi indrømme at vi fejlbedømte, vi tænkte nu skal vi have noget fællesskab banket op igen efter corona og her overvurderede vi hvor meget lyst og tid 

folk havde. Der var alt for mange arrangementer.

SOSU:

Plus der er også været 3 kursus forløb på SOSU hvoraf det 3. forløber nu.

Vi holdt møde med SOSU først på året og fik en aftale om at lave en årsplan og melde ud hvilke kursus der blev tilbud i år. Vi tænker det kunne være rart at 

vide for alle.

Vi fik tilbudt et DGI forløb til billigere penge, men ingen henvendelser om interesse, så vi sagde pænt nej tak.

5. Politisk:

i januar trak de radikale sig fra lovforslaget om minimumsnormering og vi slap med skrækken og kunne ånde lettet op. Sagen blev henlagt og heldigvis er 

mange politikere blevet opmærksom på at det vil være dumt at lukke os.

Så med ny regering må vi håbe livet bliver lidt nemmere for private pasningsordninger.

Der arbejdes pt. På  for de stigende priser, at få politikere til at hæve fradrag til 70 %, Der er lavet flere skrivelser til forskellige politikere om højere fradrag, 

Der arbejdes både lokalt og landsplan med godkendelse af storordninger på dagplejelignende eller institutionslignende vilkår.

- Der er i december 2021, kommet en afgørelse på opsigelsesvarsel.

Der er fastslået ved dom at forbrugeraftaleloven også gælder for kontrakter i private pasningsordninger og at der dermed ikke kan aftales et længere 

opsigelsesvarsel end 1 måned til en måneds udgang.

6. Landssamarbejdet:

- Der er lavet flere skrivelser til  ministerium og ankestyrelsen omkring godkendelse af storordninger, det er et problem i mange kommuner, heri også Aalborg.

- Der har kun været afholdt 1 møde i år, meget kommunikation foregår online, så der er ikke følt behov for et møde mere.

- et planlagt møde med ministerium er blevet udsat til omkring februar 2023.

- Jeg har brugt tid på at lave materiale til hjælp til forsøg på opstart af en forening i Holstebro, vi krydser fingre for det lykkes.
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7. Regnskab: 

Der er kommet ny lovgivning, men den er vi ikke under, da vi er en frivillige forening, har ingen moms regnskab og beholdning under 300.000 kr. 

Vi har efter mange års ønske fået digitalt regnskab - dinero, det har kostet mange timer og meget frustration at få op og køre og lære systemet at kende, der er 

sket fejl undervejs og været dobbelt arbejde. Men Pia har hængt i og holdt ud – TAK for det Pia, det er virkelig flot arbejde.

Og når først det køre bliver kasserer posten meget nemmere og ikke så tidskrævende som det gammeldags system med kassebogen.

Så næste år forventes det at posten bliver nem.

Vi har også skifte betalings system på hjemmesiden fra bambora til Quik, da udbryder skiftede og vi ville ikke selv stå som ansvarlig. 

8. Reklame 

Hvordan kan vi gøre opmærksom på privat pasning:

Vi har i årets løb med Facebook siden forsøgt at få lidt mere gang i og sat den i omløb, både med at reklamere med ledige plads og med konkurrencer.

Der er mangel på pasning af 0-3 årige nu og de kommende år – både kommunalt og private.

Jeg vil gerne have jer til at gå i tænkeboks omkring:

hvordan kan vi blive bedre til at gøre opmærksom på privat pasning – både for nye børn, men også nye kollegaer ??

Hvad kan vi gøre ??

Skal pixi bogen genoptrykkes ?

Opfordring til at omdele streamer – tag gerne nogle med hjem i aften.

9. Referater:

Vi kunne godt tænke os at vide hvad holdning er til hvordan referater skal meldes ud – skal de sendes på mail eller skal de bare lægges op på hjemmesiden og 

så besked på fb gr. ?

Det vil vi gerne høre jeres holdning om ?

10. Fremtiden:

Vi har masser af ting af tage fat på fremover.

 Der skal planlægges nogle arrangementer bla. Førstehjælp og foredrag, der har været snak om noget med forældresamarbejde. 

I medlemmer må meget gerne komme med forslag til foredrag og aktiviteter.

 På politisk plan er der meget at gøre, bla. Sagen om godkendelse af storordninger og 14 dage til indkøring mm.

 Nu kommer der også en ny regering, så der skal bruges tid på finde gode samarbejdspartner af de nyvalgte politikere. 

 Talskvinden i landssammenslutning er netop i mandags stoppet og der skal findes en ny

 Der skal gøres noget for at reklamere for privat pasning og andre gode tiltag vi kan finde på, og her igen må I medlemmer jo meget gerne komme 

med forslag.

Med disse ord vil jeg slutte beretningen for i år, og sige tak til alle jer medlemmer for året, som er gået og den tillid og påskønnelse I har vist os. 

TAK.

Svenstrup den 9. November 2022 - 

May-Britt Andersen

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

Så er der tid til SPØRGSMÅL til årsberetning. Det kan være svært at huske alt hvad jeg har stået og sagt før pausen.
Derfor inddeler vi det i punkter og så kan der stilles spørgsmål til disse punkter.

Er der spørgsmål til:
1 Overdragelse:     Medarbejder – nemid   - System oprydning
2. Storordninger: Kommunens tolkning af krav om ABA-anlæg
3. Kommunen: Udmelding af tilskud 2022  -  Opstarts ansøgning  -  Administrationsgrundlaget   -  Afgørelse om ferie
4. Politisk: Minimumsnormering  -  Godkendelse af storordninger  -  Opsigelses varsel
5. Arrangementer: Aktiviteter  -  SOSU  -  DGI
6. Landssamarbejdet:
7. Regnskab: Ny lovgivning  -  Digitalt Dinero
8. Reklame: SPØRGSMÅL- Hvad er Jeres mening om hvad vi kan gøre ?
9. Referater: SPØRGSMÅL – hvad er jeres holdning ?
10. Fremtiden: Forslag til aktiviteter ?  -  Andet 

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

SpisePause med stor lækker buffet.

5) Spørgsmål til beretning

 Er der regler for om kommunen skal udbetale tilskud i 12 måneder på et år? May tror der er 

regler – vil gerne undersøge det. Det kommunale system udbetaler for 12 måneder men bliver 

udbetalt i 10-11 måneder.

 Fuldtidstids plads er min 35 timer/uge
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 Kommunens online tilskudsansøgning er ikke ændret ift 30 ferie dage – May undersøger

 De politiske punkter fra seneste generalforsamling arbejdes der selvfølgelig stadig på

 Er der andre punkter fra administrationsgrundlaget, der slettes eller rettes? Der er/var flere 

punkter, der blev rettet efter vores ønsker. DD er administrationsgrundlaget IKKE godkendt.

 Må man hente sit eget barn i børnehaven hvis man kun har 1 dagplejebarn tilbage? Det må 

kommunen ikke bestemme. May undersøger

 Vikar til feriedage? Lovgivningen siger vi må anvende vikar under ferie – men gør det 

”ordentligt”

 Ved sygemelding mere end 14 dage – må man bruge vikar? Man skal lave en aftale med 

kommunen herom – oftest laves dette uden problemer.

 Afgørelsen om mere end 30 dages ferie – laver kommunen nu et skøn om vi har åbnet nok ift 

en fuldtidsplads?

 Har foreningen fået et udkast til administrationsgrundlaget af det, der er sendt videre til 

byrådet? Nej........ Rasmus sender det til foreningen, som han har fået.

 Iflg det ”nye” administrationsgrundlag – bliver vi sammenlignet med de kommunale ift ferie? 

De kommunale dagplejere har 40 feriedage – men forældrene har i princippet ikke så mange 

idet de kan anvende gæstedagpleje! Er man obs på denne buffer? 

 Opsigelsesvarslet – hører under forbrugeraftaleloven

 Hvad er rimeligt ift forældrene at melde flere fridage ud? Det er op til hver enkelt. Bare tænk 

på hvordan jeres forældres situation er. Vær ekstra large her i opstarten.

 Er der en standard kontrakt i foreningen, som vi måske kunne bruge? Nej! Forslag til en 

temaaften om kontraktskrivning.

 Gode ideer til reklamer ønskes – send det gerne til foreningen.

 Referater ønskes tilsendt på mail og lægges på hjemmesiden.

 Brug den åbne Facebook side mere

6) Regnskabsaflæggelse 

Regnskabet er nu digitalt og det er et godt redskab at arbejde med

Ingen spørgsmål til regnskabet – regnskabet godkendes hermed enstemmigt. 

Hængeparti fra seneste generalforsamling omkring overførsel fra en lukket konto. Pia har 

lukket kontoen og overført pengene til den aktive konto. Der er lavet et dokument herom 

             og lagt som bilag til regnskabet.

7) Behandling af indkommende forslag 

Ingen forslag modtaget

8) Fastsættelse af kontingent

Fastholder 300/600 kr. pr. år

Enstemmigt godkendt

9) Valg til bestyrelse 

May-Britt har lavet en liste over de opgaver, der skal/kan laves i bestyrelsen. Listen sendes 

fremover ud til alle sammen med indkaldelse til generalforsamlingen
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Pia genopstiller – enstemmigt valgt

Eva genopstiller – enstemmigt valgt

10) Valg af suppleanter – 1. og 2. suppleant kan/må deltage i bestyrelsesmøderne – 3. og 4. 

suppleanter træder først i kraft hvis 1. og 2. tages i brug. Suppleanter vælges for 1 år ad 

gangen.

1. Linette Johansen

2. Tine Lindstrøm

3. Susanne Nielsen

4. Dorthe Kirch

Suppleanter enstemmigt valgt

Kaffepause med kage og søde sager.

11) Valg af revisorer 

Tine Lindstrøm 

Dorthe Kirch

Susanne Nielsen - suppleant

Revisorer enstemmigt valgt

12) Udtrækning af værdi kupon til et års gratis medlemsskab

Rasmus Jøker blev den heldige vinder.

13) Evt. 

 Rasmus laver et opslag ang. Springeren

 Kunne vi lave en indsamling og donere til et godt formål, som et reklamefremstød?

 Reklame til Aalborg Håndbolds kampe på siddepladserne . Forslag noteres.

 Reklame ved fx at deltage i Stafet for livet – reklamere med bannere/brochurer i opstillet telt. 

Forslag noteret.

  En STOR tak til Henriette for hendes virke i bestyrelsen – og for at være DIG. Blomster og gave 

blev overrakt.

 Der er problemer med godkendelse af de attester, kommunen rekvirere om os – der har været 

kontakt til Politiet, som kender til problemet. 

 Privatbornepasning.dk – vores åbne Facebook side – brug den til at reklamere med ledig plads 

og del siden med jeres venner.

TAK for i aften – May-Britt takker for god ro og orden!

Referent

Linette Johansen

09-11-2022


