
Referat af Generalforsamling i FOLA (Forældrenes Landsforening) 13.4. 2020 
 

Velkomst 
Ved formand Signe Nielsen.  

 

Valg af dirigent 
Julie Kyndesgaard vælges som dirigent, og konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt. 
Landssekretær Anne Mette Alberg vælges som referent. 

 

Gennemgang af forretningsorden 
Julie Kyndesgaard gennemgår forretningsorden, heraf blandt andet de ændrede forhold med 
stemmedeltagelse og afvikling grundet Corona. Forretningsordenen vedtages enstemmigt. 

 

Gennemgang af dagsorden 
Julie Kyndesgaard gennemgår dagsordenen. 

 

Årsberetning 
Signe Nielsen fremhæver den store bevægelse af forældre, der har sagt fra over for kritiske 
dagtilbud, hvilket har ført til dagsorden på Christiansborg. Børnepolitik er blevet high politics. 

FOLA er desuden kommet på finansordenen, hvilket har sikret FOLA i en tid. 1,1 mio. er øremærket 
rådgivning. 

Der er kommet lovning på en lov om minimumsnormeringer. 

Der er landet en god kommuneaftale, hvor demografitallene bliver udlignet. 

FOLA startede efter sidste års generalforsamling med at afslte samarbejde med den daværende 
eneste ansatte, hvilket har kostet en stor del af FOLAs egenkapital og meget energi. 

Tallene ser bl.a. gode ud grundet stor medlemsstigning. 

Årsberetningen godkendes enstemmigt. 

 

 

 



 

 

Regnskab 
Kontoplanen er lavet af de tidligere FOLA, og det afspejler derfor ikke nødvendigvis de nuværende 
aktiviteter.  

Den nuværende kontoplan ikke er tidsvarende og matcher ikke foreningens aktiviteter. Der arbejdes 
på at lave en ny. 

Egenkapitalen er blevet reduceret med lige knap 400.000. 

Regnskabet er godkendt uden bemærkninger af revisor. 

 

Budget 
Med finanslovsmidler følger mange krav til opsætning af budget. 

Der er bl.a. sat en stor post af til at få frivilligt arbejde op og stå i den kommende tid. 

Budgettet godkendes enstemmigt. 

 

Indkomne forslag (2 stk.) 
§4: Det ønskes, at der vælges to næstformænd med plads i forretningsudvalget. 

Det ønskes af hensyn til at kunne handle hurtigt på Christiansborg og at være flere om at deltage på 
de mange møder. 

Forslaget vedtages enstemmigt. 

§4 punkt 2: Hvis forældreorganisationer ikke har nogen medlemmer, tildeles de automatisk en 
stemme. 

Forslagene vedtages enstemmigt. 

 

Kontingent 
Type 1: Institutioner / forældreråd koster 1500 kr./år for medlemskab i FOLA. Dette er en lille 
stigning. 

FOLA får 60% , forældreorganisationen får 40% af kontingentet. 

Type 2: Forældreorganisationerne opkræver selv kontingent men kan få rådgivning. Dette koster 
5000 kr./år. 

Personlige medlemskaber koster 150 kr. Pr. År. 



Nye takster træder i kraft fra 2021 for nuværende medlemmer men gælder pr. dags dato for nye 
medlemmer. 

Kontingentet godkendes enstemmigt. 

 

 

Valg af næstformænd 
Thomas Graven (Odense) vælges for 2 år 

Sofie Bak (Aarhus) vælges for 1 år 

 

Valg af bestyrelse 
Karsten Wolgemuth - (Sønderborg) 

Anne Ernst Grøndal - (Aarhus) 

Mika Rye (Gentofte) 

Sakse Ravnskov Andersen (København / KFO) 

Sophie Mogensen (ÅFO) 

Sarah Brandt Kofoed (Egedal) 

Birgitta Gomez Nielsen (Fredensborg) 

Ida Munch Jacobsen (København) 

Anne Thing (Egedal) 

 

Bestyrelsen vælges enstemmigt. 

 

Suppleantvalg: 

Marie Blønd (København) 

Nanna  Høyrup ( Halsnæs) 

 

Suppleanterne vælges enstemmigt. 

 

Fremtidigt arbejde i sekretariatet 



Signe Nielsen gennemgår planerne for det fremtidige arbejde herunder fokus på at blive på 
Finansloven, få flere medlemmer, være med i debatten om bl.a. tilsyn, starte rådgivning op og 
engagere flere partnerskaber. 

 

Evt. 

 

 

Dirigent, 13/4-2020 Julie Kyndesgaard 

 


