
Referat fra general forsamling i 
Foreningen privat pasning i Nordjylland 

den 7. November 2019 
 
Fremmødte: 25 personer 
 
Formanden byder velkommen og takker dem som er fremmødt til generalforsamling. 
 
1. Valg af referent 
May-Britt B. Andersen bliver valgt til referent 
 
2. Valg af dirigent 
Pia Jørgensen bliver valgt til dirigent 
 
3. Valg af stemmetæller 
Tine Lindstrøm og Kirsten Hald 
 
SPISE PAUSE – der serveres smørrebrød, øl, sodavand og vand 
 
4. Formanden beretter bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning 2018/19: 
Indledning: 

Det var en noget mere erfaren bestyrelse der blev valg på sidste generalforsamling. Lone Holt, 
Henriette Høj Holmstrup, Helle Berline Toft, Majbritt Holm og jeg. Og suppleanter var Liann 
Mortensen, Michaela Ibsen, Kirsten Hald og Jan Korsgaard. 
Og vi valgte at konstituere os således: 
Formand – Claus Toft 
Næstformand – Lone Holt 
IT-ansvarilig – Helle Berline Toft 
Kasserer – Majbritt Holm 
Bestyrelsesmedlem – Henriette H. Holmstrup 
 
Årets gang 
 
Dialogmøde/samarbejde med Aalborg Kommune: 
Igen i år har det været gode positive og informative møder der har været afholdt. 
I foråret blev der afholdt et stormøde hvor der var rigtig mange private børnepassere der var mødt 
op på Aalborghus gymnasium. 
Det sidste møde vi var indkaldt til, var vedr. deres nye bookingsystem som skal bruges til vores 
tilsyn. Det bliver sådan, at vi selv kan gå ind og booke 3 tider hvor vi gerne vil have tilsyn. Vi vil få 
en besked på sms og i e-boks at nu kan vi booke tilsyn, og vi kan se om det er tilsyn 1, 2 eller 3. 
Systemet kommer i gang ca. 1 kvartal 2020. 
 
Landssamarbejdet: 
Har i år været fokuseret på, at få et samarbejde i gang med den nye regering. Og det har været lidt 
svært, men der er nu aftalt et møde med børne og undervisningsministeriet den 2. december. 
 
IT: 
I år har vi indgået et samarbejde med et nyt web-firma som skal lave en ny brugervenlig 
hjemmeside til os. Det har krævet meget arbejde fra vores it-ansvarlig, men nu venter vi spændt på 
at den bliver præsenteret for os. 
Helle vil gerne fortælle mere om den bagefter. 



 
Sosu Nord: 
Vi har i år holdt flere møder med Sosu Nord, hvor vi bla. drøfter hvilken kurser vi kan tænke os. 
Ris/ros af de kurser der har været afholdt. Hvad syntes vi kan gøres anderledes osv. 
Alt er blevet modtaget positivt af Sosu Nord. 
 
Arrangementer: 
I år har det været Henriette og Lone der har stået for arrangementer. 
Der har været arrangeret:   
-kollega aften 
-madspilds kursus 
-førstehjælps kursus 
-kursus i Læreplanstemaer 
-Sommerfest (som desværre blev aflyst) 
- Julefrokost (tilmeldingen er stadig åben) 
 
Rabatordninger: 
Der er også blevet brugt meget tid på at lave rabat/indkøbs aftaler (bla. Baby Trold), som desværre 
ikke bliver brugt. 
Vi arbejdede også på at få lavet et certificerings kursus med Bobles, som ikke bliver til noget pga. 
prisen. 
 
Reklame: 
Det er lykkes os at få et samarbejde med en hjemmeside som hedder ditomraade.dk. Dette er en side 
for boligsøgende, hvor de kan få oplysninger om hvilken institutioner, Private pasningsordninger, 
skoler, banker mm. i det område de søger bolig i. 
 
Her kan vi reklamere gratis for vores pasningsordninger. 
 
Generel info: 
Der har i år været meget ro på vores arbejde. 
Vi har haft et rigtig godt samarbejde med hinanden i bestyrelsen. 
Kasseren havde jo travlt i januar måned. It-ansvarlig har virkelig arbejdet hårdt på at få den nye 
hjemmeside bestilt. Det kræver rigtig meget arbejde, at huske at få alt med på en ny hjemmeside, og 
få den lavet nem og brugervenlig og en god aftale med web-firmaet. 
 
Jeg valgte, at oplyse mit telefon nr. på hjemmesiden, og der har været nogle henvendelser. Det har 
været en god måde, at få løst små problemer/spørgsmål. Det har været henvendelser fra medlemmer, 
forældre, kommende forældre mm. 
 
Majbritt Holm og jeg var i Hjørring på en lille charmeoffensiv for at få flere medlemmer (det gav 7 
medlemmer) 
Liann og Michaela har udarbejdet en skrivelse og sendt den ud til private børnepassere i Rebild, 
men uden at det har givet nogle nye medlemmer. 
 
Der er stoppet 26 medlemmer siden sidste generalforsamling (en del er medlemmer der er stoppet 
som børnepassere). Og der er indmeldt 33 nye medlemmer. 
I alt har vi 182 små ordninger og 30 storordninger 
 
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. 



 
5. Spørgsmål til beretningen: 
 
Medlem spørger: 
Kommer der førstehjælp kursus næste år 
Svar: ja det er der planer om – tænker det bliver med røde kors igen som i år 
 
Medlem spørger: 
børnenes karatel hvor der er rabatordning – vis medlemskort – og lad være med at sige det er til 
gave, for så er der ingen rabat. Det er til egen brug :-) 
 
Flere medlemmer tilkendegiver: 
Stort tak til Claus (afgående formand). Stor ros og anerkendelse til Claus for det store stykke 
arbejde han har lavet i foreningen. 
 
Medlem spørger: 
SOSU kursus – Når vi foreslår kursus, er det så kun for foreningens medlemmer eller er det for alle ? 
Svar: Det er offentlige kursus. Men det meldes ud til medlemmer først med datoer, inden det bliver 
offentliggjort på SOSUnord´s hjemmeside. 
Der ventes pt. på datoer til forårets kursus 
 
Medlem spørger: 
møde med landssammenslutning med regeringen (folketinget)  - medlem bekymret for hvad der 
kommer til at ske med os (private pasningsordninger) den røde regering vil jo af med os. 
Svar: Der er stor opmærksomhed om det. De 2 jurister har stor fokus på netop dette. 
Der arbejdes på at få et direkte samarbejde op at køre igen, men med ny regering og også nye folk i 
ministeriet, tager det lidt tid. 
 
Medlem spørger: 
vedr. kursus med Bobbles – er det mulig af det laves så der er flere afdrag? 
Svar: tror ikke dette er muligt, der blev forsøgt med en mindre billigere pakke, hjalp ikke særlig 
meget på antal af tilmeldte. Og der bliver måske kun holdt et møde (kursus-dag) på landsplan, 
sikkert i Odense. 
Det vurderer mange er for langt at køre. 
 
6. Regnskabsaflæggelse: 
Regnskab bliver gennemgået og en forklaring gives til enkelte punkter. Fint og flot regnskab. 
(Regnskabs oversigt vedlagt som bilag, her til referatet) 
 
Spørgsmål til regnskab: 
 
Medlem spørger: 
hvad er børnemusik ? 
Svar: et arrangement inde på Nordkraft, der blev afholdt sidste år, men først afregnet dette 
regnskabsår. 
 
Lone Holt: det skal også lige sigse at foredrag om læreplanstema blev holdt fire gange, et rigtig godt 
foredrag, og der var faktisk ca. 100 medlemmer der har benyttet sig af disse aftener. Det er flot. 
 
7. Behandling af indkomme forslag: 
Der er ønske fra medlem om skriftlig afstemning. 
Der stemmes på en stemmeseddel af gangen, der er ialt 5 stk. og alle tælles op til sidst. 



Resultat: 
Blå: 25 JA 
Lyserød: 25 JA 
Lyseblå: 25 JA 
Lilla: 25 JA 
Orange: 25 JA 
 
KAFFEPAUSE… Der serveres kaffe, kage, småkager og chokolade 
 
8. Fastsættelse af kontingent: 
Forslag fra bestyrelsen om det forbliver på 300 kr. for lille ordningen og 600 kr. for storordning. 
Dette bliver af generalforsamling GODTAGET. 
 
Helle informere om den nye hjemmeside: 
Den nye hjemmeside designes af Morten Ellegaard (Ellegaard ID). Når hans arbejde er udført er 
det os (foreningen) der ejer hjemmesiden. 
Vi har så valgt, at vi tilkøber et service abonnement som indeholder: 
Ellegaard ID sørger for daglig backup, opdateringer 2 gange om måneden, 1 coach call om 
måneden samt 3 småjobs om måneden (af ca. en times varighed). 
Så man altid har mulighed for at få hjælp uden det koster ekstra. 
 
Den nye hjemmeside skal være brugervenlig både for medlemmer, forældre og bestyrelsen. 
Der vil være et kort over Nordjylland der viser hvor der er private børnepassere. Man kan zoome 
ind på et område, og klikke på en bestemt børnepasser og så kommer der en boks frem med info om 
den respektive børnepasser. 
Der er også mulighed for at søge på ledigpladser og områder. Her kan man så vælge en specifik 
børnepasser og hele profilen bliver vist. 
Den administrative del vil blive meget automatiseret, således at systemet sættes op til automatisk at 
sende et mail til medlemmerne med et referat fra bestyrelsesmøde, når referatet arkiveres på 
hjemmesiden. 
Vores nye medlemmer skal selv uploade sin godkendelse på hjemmesiden, jeg godkender den og 
systemet sender automatisk en velkomstmail til det nye medlem med diverse vedhæftet filer osv 
osv…………………………………….Og meget meget mere. 
 
Der er også valgt at modernisere foreningens logo 
Den grønne øverste: nuværende logo – hvide med farver nederst: det nye logo. 
 

 



 
Der er lidt løst snak omkring ledig plads og hvor mange antal ledige pladser der ønskes at være og 
hvor langt ud i fremtiden der kan stå ledig plads. Dette er endnu ikke helt fastlagt med webfirmaet. 
Men der er jo altid mulighed for at skrive alle sine ledige pladser på egen profil. 
 
9. Valg til bestyrelse – 3 stk. er på valg: 
To genopstiller og vælges. 
Der er ikke nogle til stedeværende der ønsker at opstille til den sidste ledig post. 
Meget snak omkring opstilling til valg/ mangel på nogle der har lyst og mulighed – hvad gør vi ? 
 
Det understreges kraftigt fra bestyrelsens side at INGEN skal føle sig presset. 
Der skal ikke være nogle der føler sig presset til at indtræde i bestyrelsen – for hvis de ikke ønske at 
sidde der, laver de heller ingenting. Opstil kun hvis man ønsker det og kan overskue det. 
 
Der nås frem til en løsning med 4 bestyrelses medlemmer i bestyrelsen, det næste år. 
 
Der undersøges grundigt i vedtægter om der skal indkaldes til ekstra general forsamling med valg 
på dagsorden, i håb om flere opstillet, inden 4 ”mands” bestyrelse kan bruges. 
Dette står ikke tydelig i vedtægterne, så generalforsamlingen vurderer og beslutter at 4 ”mands” 
bestyrelse er brugbart det næste år. 
 
Afstemning ved håndsoprækning – enstemmig vedtaget med 25 JA 
Derfor hermed VEDTAGET! 
 
Den nye bestyrelse: 
Henriette Holmstrup, Lone Holt, Majbritt Holm, Helle Berline Toft 
 
Medlem spørger: 
Om det kan undersøges med fx en meningsmåling, hvordan det kan være der ikke er flere til general 
forsamling. 
Der er lidt løst snak med forslag til hvorfor folk ikke fremmøder. 
Bestyrelsen vil sætte i værk med en meningsmåling. 
 
Medlem spørger: 
Hvordan det kan være at nye medlemmer ikke kommer til en generalforsamling, da det må være en 
god mulighed for at møde kollegaer. 
Svar: bestyrelsen har planer om, at der skal tages bedre hånd om nye og skabe et tættere bånd og 
derved håbe på de også har lyst til at deltage ved fx en general forsamling. 
 
10. Suppleanter (på valg hvert år): 
1. Supp.: May-Britt B. Andersen, Svenstrup 
2. Supp.: Pia Larsen,Øst 
3. Supp.: Eva Skov, Øst 
4. Supp.: Tina Dyrbo, Øst 
 
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant: 
Tina Lindstrøm, Nørresundby 
Jeanette Andersen, Gandrup 
Supp.: Claus Toft 
 
12. Eventuelt: 
 



Medlem spørger: 
vedr. foto der tages ved et arrangement i foreningen og ligges op på facebook gruppen – hvordan er 
politikken ? - 
syntes det er en god ide, men må man tage foto ? 
Svar: Ja, når der spørges mundtlig og det er i en lukket gruppe, må man gerne. 
 
Lone Holt holder en tale på bestyrelsens vegne, for afgående formand Claus Toft. 
På vegne af bestyrelsen vil vi gerne Takke dig for en kæmpe arbejdsindsats i to år. 
Du kom i bestyrelsen sammen med Helle – Lene – Majbritt og Jannie, da foreningen var tæt på at 
blive nedlagt/opløst. Meget materiale var slettet og kasseret. 
Og I ydede et kæmpe kæmpe stykke arbejde, til gavn for os alle. 
Du har udover det såkaldte alm. bestyrelsesarbejde, deltaget i landsarbejdet, sat dig ind i 
lovgivning, og været omkring Christiansborg m.m. 
Du har altid været tilgængelig på telefon, der var vigtig for dig at medlemmer, forældre mm. kunne 
få fat på dig. Ved første bestyrelsesmøde var du fast besluttet på at det skulle være sådan. Når 
medlemmer havde brug for det, kunne du kontaktes. 
For nylig var vi (dig og mig) til dialogmøde med Aalborg kommune med læringsplaner på 
dagsorden. Du bad om – insisterede på, der skulle laves skriftlig materiale der er skrevet på 
forståelig dansk. Ingen skal være usikre og frustreret over alt det nye. 
Du har i hele din tid som formand været meget optaget af at varetage alle medlemmers interesse. 
TAK for det, Claus. 
Vi kommer til at mangle dig og håber du en gang vil være med igen. 
 
Claus takker og fortæller at på det sidste dialog møde med Aalborg kommune, var der stor velvilje 
og støtte fra Chr. Mariengård til foreningen. Han vil os gerne, og hjalp med at støtte op om at fx 
materiale skal skrives i et forståeligt sprog. De er glade for at vi bestod som forening, så 
samarbejdet kan fortsætte. Så kommunen vil rigtig gerne samarbejde. Vedr. telefon så er det faktisk 
ikke særlig meget den har kimet, overraskende få at ringet. Det var været rigtig hyggelig og lærerigt 
at arbejde i foreningens bestyrelsen, jeg har været glad for det. 
 
Det var ordene denne aften. 
En lille hyggelig forsamling med god harmonisk stemning med løbende humoristiske kommentarer. 
Dejlig generalforsamling. TAK FOR I AFTEN! 
 
 
 
 
 
 
Referent: May-Britt B. Andersen 
 
 
 
 

 
Godkendelses Underskrifter: 

 
 

Ordstyrer:      ____________________________________ 
  

Bestyrelsen:   ____________________________________ 


