
Referat af generalforsamlingen i Foreningen for privat 

pasning i Nordjylland 

 

Tid Tirsdag den 6. november 2018 kl. 18:00 
Sted  Festsalen på Gug Skole, Solhøjsvej 9210 Aalborg SØ. 
 

Deltagere  30 medlemmer (24 lille ordninger og 3 stor ordninger) = 30 stemmer 
  
 
Formand Claus bød velkommen og startede generalforsamlingen op med at få afsat posten som 

referent og dirigent. 
 
Referent  Linette Johansen (242) 
 
Dirigent  Lona Schøn (015) 
 
Stemmetællere Tine Lindstrøm (040) og May-Britt B Andersen (004) 
 
Inden vi fortsatte med dagsordenen fik vi serveret virkelig lækkert mad. Stor tak til 

køkkenpersonalet! 
 
Bestyrelsens beretning (Claus´s nedskreve beretning er skrevet direkte ind under dette punnkt)

  
 
Indledning  Det var en meget grøn bestyrelse, der blev valgt på sidste general- 
  forsamling. Janni Kristensen, Lene Brun, Helle Berline Toft,  
  Majbritt Holm og jeg. Og suppleanter var Henriette Høj Holmstrup, 
  Dorthe Kirch, Lone Holt og Pia Lassen Jørgensen. 
  Jeg havde forestillet mig at jeg skulle tage mig af arrangementer, men 
  det mente resten af gruppen ikke. De mente at det ville være godt at 
  have en mand som formand. Jeg tog udfordringen op og sagde ja.  
  Havde vi ikke haft Helle og Majbrit med, kunne vi ikke ha´udrettet det vi 
  har, da vi virkelig startede fra NUL. 

- Alle mails var blevet slettet (fra samarbejdsmøderne med 
kommunen, landssamarbejdet, korrespondance med web-
firmaet osv.) 

- Alle filer på hjemmesiden var blevet slettet 
- Formandens mappe, kasserens mappe, IT-ansvarligs mappe, 

arrangement mappen var smidt væk 
- Drejebøgerne var på et absolut minimum 

  
  Men vi var ikke til, at slå ud og bære ikke nag, så vi tog arbejdstøjet på 
  og gik i gang med at få genopbygget ”grundstenen” i Foreningen. Så 
  stor tak til både nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer for at 
  hjælpe til med, at få styr på disse ting. 
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Årets gang   
 
Dialogmøde  Vi startede hårdt ud med et dialogmøde med kommunen. Men det gik 
  rigtig godt og vi har et godt samarbejde med dem. 
 
Dagtilbudslov Så kom den nye dagtilbudslov, og et møde i børne- og socialministeriet i 
  samarbejde med landsforeningen. Pyha her svedte jeg godt nok, ved 
  tanken om at jeg skulle på borgen med ”de to kloge fra Århus” (Anne 
  som er uddannet jurist, og Anna Linda som er kollega til Anne og ved 
  derfor rigtig meget om dagtilbudsloven). Men mine bestyrelses  
  kollegaer sagde, at selvfølgelig skulle jeg da benytte mig af denne  
  chance og de ”to kloge fra Århus” skal nok hjælpe dig og sætte dig ind i 
  de vigtigste ting, så jeg tog afsted. 
  Forberedelsen til dette møde krævede jo så at jeg læste og satte mig ind 
  i alt det her lovstof og det var et stort arbejde. 
  Men hold da op en oplevelse.....de to kloge fra Århus, er så søde og 
  hjælpsomme. Så jeg lærte fantastisk meget af dem. Og mødet med 
  ministeriet gik over alt forventning. Landsforeningen er blevet inviteret 
  til at hjælpe med at udarbejde vejledningen til den nye lov. 
 
Landssforeningen Bestyrelsen har valgt at samarbejdet med Landsforeningen er en vigtig 
  del af vores arbejde, som nu har resulteret i, at vi nu officielt er på  
  høringslisten på lige fod med FOA, BUPL, kommunernes Landsforening 
  mm. 
 
Persondatalov Så kom den nye persondatalov som jo også skulle studeres godt og  
  grundigt og der skulle udabejdes en Persondatapolitik for Foreningen. 
  Det tog også rigtig meget tid. 
 
IT  Oven i alt dette har der også været store problemer med vores web-
  firma. Og som de fleste af jer har oplevet var der ikke trukket betalinger 
  på vores konto i over 1/2 år. De stod bare og afventede at vi  
  (Foreningen) skulle gå ind i et system vi ikke vidste vi havde adgang til 
  for, at frigive disse betalinger. Dette var en ændring som web-firmaet 
  havde lavet og ikke fortalt os om. Men dette har ikke været vores eneste 
  udfordring med web-firmaet, så IT-ansvarlig mener at vi skal finde en 
  ny udbyder, men det koster desværre rigtig mange penge og dem har vi 
  ikke på nuværende tidspunkt. 
 
Arrangemeneter Janni og Lene lå hårdt ud med et fantastisk og meget ambitiøst  
  program for 2018. Der har desværre været nogle aflysninger pga for få 
  tilmeldt, men så blev vi så kloge og vil tage det til efterretning. 
  De arrangementer der har været afholdt, har også været super fine – 
  madspild i skolekøkkenet, førstehjælp, kunsten at sige NEJ, kollega  
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  hygge, hygge for nye medlemmer, musik i børnehøjde og den sidste var 
  Lola Jensen. 
 
  Janni stoppede jo desværre i bestyrelsen da hun også stoppede som 
  børnepasser. Men hun nåede at lave en aftale med Visse IF, der går ud 
  på at når vi holder arrangementer på Gug skole, så står de for salg af 
  kaffe, vand og snack så bestyrelsen ikke har dette job. TAK for det Janni. 
 
Generel info  Så blev Dorthe Kirch (1. suppleant) bestyrelses medlem i stedet for Janni 
  Kristensen, men trak sig kort tid efter pga. personlige årsager. 
  Henriette Høj Holmstrup overtog så bestyrelsesposten og Jannis  
  opgaver med arrangementer. 
 
  Så 3. -4. suppleanterne kom også i spil. 
 
  Der er stoppet 39 medlemmer siden sidste generalforsamling (en stor 
  del er medlemmer der er stoppet som børnepassere). Og der er  
  indmeldt 34 nye medlemmer. 
 
  Hele bestyrelsen vil gerne sige tak for et godt samarbejde til jer alle. Tak 
  for jeres positive tilkendegivelser både på facebook men også på mail, 
  det varmer rigtig meget og gør det frivillige arbejde lidt sjovere. 
 
 
Spørgsmål til beretning Spørgsmål til dagtilbudsloven 
  May-Britt Andersen (004) – vejledning? Ved alle hvad det er? 

 Claus Toft (200) Når der laves nye lovforslag udarbejder ministeriet en 

 vejledning til kommunerne hvori de beskriver, hvad det er, de forventer 

 af kommunerne. Pt afventer Aalborg Kommune denne vejledning og 

 indtil da må vi væbne os med tålmodighed og følge de foreløbige 

 retningslinier, kommunen har skrevet ud til os om. 
  
 Dorthe Facius Lybye (286) – det seneste referat udsendt fra kontoret – 

 skal vi gå efter det eller afvente? 
 Helle Berline Toft (261) Indtil videre skal vi IKKE ændre noget FØR 

 kommunen kommer med endeligt udspil. 
  
 Lona Schøn (015) Når vi skal rette navne, skilte mm pr. 1/1-2019 –  får 

 man en frist eller er det lige på og hårdt? 
 Helle Berline Toft (261) Der bliver givet en rimelig tidsfrist. 
 
 Poul Henriksen (037) – hvorfor blev størstedelen af de gamle 

 dokumenter slettet? 
 Helle Berline Toft (261) Den daværende bestyrelse havde tolket loven 

 omkring persondataloven således man ikke måtte have nogle data 

 liggende overhovedet. 
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 Lona Schøn (015) Det er ikke bare sådan lige med persondataloven – 

 det kan koste ret så mange penge hvis man ikke overholder den. Så 

 hellere være på den sikre side. 
 Helle Berline Toft (261) Der var blevet slettet alt for mange ting, men 

 sket er sket og nu er der styr på det. 
  
 Beretnigen blev godkendt. 

 
Regnskabsaflæggelse Majbrit Holm (170) gennemgik regnskabet. 

 Udgifter blev gennemgået. 
 

Spørgsmål  Dorthe Facius Lybye (286) Hvorfor er udgifterne til Lola arrangementet 

  ikke med? 
  Majbrit Holm (170) Det går over i næste regnskabsperiode. Men  

  foreningens udgifter til dette arrangement oplyses til at være ca. kr. 

  8.000, hvilket svarer til et overskud på ca. kr.  1.500. 
 

 Regnskabet blev godkendt. 
 
Indkomne forslag  
 
Vedtægtsændring  Forslag stillet af bestyrelsen: 

 §3 Medlemskreds, stk. 1.: 
 Som medlemmer optages enhver godkendt privat børnepasser 

 (§78+§79) og privat dagplejer §21 (i Region Nord) som har lyst og vilje 

 til, at deltage for foreningens formål. 
 

Ændres til  Som medlemmer optages enhver godkendt privat børnepasser  

  (§78+§79) (i Region Nord) som har lyst og vilje til at deltage for  

  foreningens formål. 
 

 Helle berline Toft (261) gennemgik forslaget.  I Aalborg Kommune er der 

 ingen godkendte efter §21 – derfor dette forslag. 
 

 Dorthe Facius Lybye (286) Skal vi ikke vente med denne ændring, når vi 

 alligevel måske skal ændre navn/betegnelse alt efter loven? 
 Helle Berline Toft (261) Det er ikke nødvendigt at ændre 

 navn/betegnelse da det allerede opfylder nyværende krav. 
 

 Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 
 30 stemmer for. 
 

Kontingent  Bestyrelsen foreslår kontingentstigning til kr. 300 eller kr. 400 således 

  der kommer penge på kontoen til ny hjemmeside. Der er pt indhentet 

  tilbud fra en udbyder, som er kommet med en ca. pris på kr. 70.000 

  (uden betalingssystem påkoblet). 
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  Tina Dybro (011) Er der styr på hvordan vi kommer ud af gammel  

  kontrakt så vi ikke pludselig skal betale for to steder på en gang? 
  Helle Berline Toft (261) Ja   
 

  Tina Dybro (011) Vi er ikke mange tilstede – er der taget stilling til,  

  hvordan de øvrige medlemmer forholder sig til forslaget? 
  Lene Bruun (177)Ja, men det er dem, der er tilstede, der har   

  beslutningen. 
 

  Lona Schøn (015) Kan man hente hjælp til ny hjemmeside ved  

  bekendte/kontakter? 
  Helle Berline Toft (261) Det kan sagtens lade sig gøre, men vi kan stå i 

  samme situation igen hvis denne kontakt ikke vil fortsætte osv. 
 

  Tine Dybro (011) Stor stigning i kontingent! Man kan få reklamen et 

  andet sted til langt billigere penge! 
 

  Lone Holt (163) Beløbet er ikke fastsat – bestyrelsen vil gerne have en 

  drøftelse om hvad, der ville være rimeligt. De kr. 300 har jo tidligere 

  været beløbet. 
 

  Linette Johansen (242) Det er et holdningsspørgsmål om kr. 200 eller kr. 

  400 er meget  og det vil vi aldrig blive enige om. Hvis vi vil have flere 

  penge på kontoen kunne man lade egenbetalingen til arragementer 

  stige! 
 

  Lene Brun (177) Så vil nogle måske ikke komme til arrangementerne da 

  de mener, de har betalt for størstedelen af  arrangementerne via  

  kontingenten. 
 

  Lotte Larsen (048) Vi skal ikke sammenligne klub og forening – de er 

  begge gode steder og tilbyder noget forskelligt. 
 
  Lone Holt (163) Der skal ikke trækkes noget ned over hovedet –  

  stigningen skal bruges på hjemmesiden. 
 

  May-Britt Andersen (004) Hvordan er det med en frivillig indsamling til 

  hjemmesiden? Er det ok? 
  Claus Toft (200) En frivillig indsamling vil ikke være løsningen. 
 
  Lona Schøn (015) Om det er kr. 300 eller kr.  400 vil der alligevel ikke 

  være penge nok, hvis mange vælger at melde sig ud pga stigningen. 
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  Linette Johansen (242) Mit forslag er at vi stemmer om de kr. 300 og så 

  kan bestyrelsen få ro til at indhente flere tilbud. Herefter er der  

  mulighed for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,  

  hvorpå man kan stemme om der skal indbetales flere penge. 
 

  Henriette Høj Holmstrup (199) Problemerne har været løbende hen 

  over året, stort problem for it og dermed også resten af bestyrelsen. Det 

  tager tid at finde det rigtige firma. 
 

  Helle Berline Toft (261) Synes Linettes forslag er godt. Vi har betalt for 

  hjemmesiden indtil 1-10-19 og vi kan alligevel ikke komme videre før vi 

  har indhentet tilbud. Det skal heller ikke være det første og bedste  

  tilbud vi tager – vi skal være sikre på vi får den rigtige vare. 
 

Forslag til afstemning  Fastsættelse af kontingent for 2019 
  Lille ordning kr. 300 
  Stor ordning kr. 600 
   
  JA 29   
  NEJ 0 
  BLANK 1 
 

  Forslaget vedtaget ved skriftlig afstemning. 
 

Herefter holdt vi kage- og kaffepause. 
 
Valg til bestyrelse  Helle Berline Toft (261) blev genvalgt 

 Henriette Høj Holmstrup (199) blev genvalgt 
 Lone Holt (163) blev valgt 
 

Suppleanter   Følgende blev valgt som suppleanter 
  1. Liann Mortensen (259) 
  2. Michela Ibsen (296) 
  3. Kirsten Hald (124) 
  4. Jan Korsgaard (221) 
 
Revisorer og suppleant 

 Tine Lindstrøm (040) 
 Jeanette Andersen (148) 
 Linette Johansen (242) suppeant 
 

Eventuelt  Heidi Olesen (166) Tak for jeres store arbejde og lækkert mad i aften. 
 

 Henriette Holm Højstrup (199) Husk tilmelding til årets julefrokost!!! 
 
Lona Schøn (015) takkede for god ro og orden og afsluttede dermed årets generalforsamling. 
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Claus Toft (200)  takker for dem, der stillede op til bestyrelsen og for den opbakning, der har været 

hen over året. 
 
 

 
 

Linette Johansen 

07-11-18 

Referent 
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Lona Schøn 

Dirigent  

 

 

 

 

 

Claus Toft   Lone Holt  Majbrit Holm 

Bestyrelse    Bestyrelse  Bestyrelse 

 

 

 

 

 

Helle Berline Toft  Henriette Høj Holmstrup 

Bestyrelse   Bestyrelse 


