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Referat, Generalforsamling 2022 

 

1. Valg af dirigent og referent 
 

Formand David Pedersen bød medlemmerne velkommen og rammesatte opgaverne hos 

dirigent og referent. Der var i alt 27 fremmødt (17 ordinære medlemmer, 6 støttemedlemmer, 2 

indbudte gæster og 2 sekretariatsmedarbejdere. 

 

Mikkel Wrang blev valgt som dirigent og Jesper Clausson Vibholt blev valgt som referent. 

2. Valg af stemmetællere 
 

Mikkel takkede for valget og gik videre til at vælge stemmetællere. 

 

Jan Laursen og Charlotte Vindeløv blev valgt. 

3. Godkendelse af forretningsorden 
 

Tilføjelse til §4, stk. 3: ”Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret”. 

Tilføjelse til §5: ”Der kan stemmes ved håndsopretning”. 

 

Forretningsordenen blev vedtaget med nævnte ændringer. 

4. Fremlæggelse af beretning 
 

Punktet var oprindelig dagsordenssat som punkt 6.  

Formand David Pedersen gav på vegne af bestyrelsen en beretning om foreningsåret. Helga 

Nielsen fortalte om arbejdet som frivillig; om arbejdet i de nyoprettede klynger, om hvordan 

arbejdet var blevet mere professionaliseret ift. tidligere og at kendskabet til DAV generelt er 

styrket. 

 

Beretningen blev drøftet af medlemmerne. Kommunalvalgsindsatsen, fondssamarbejder og 

økonomien på længere sigt blev diskuteret. 

 

Beretningen godkendt ved klapsalver. 
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5. Godkendelse af årsregnskab 
 

Medlem af bestyrelsen Steffen Fjordside fremlagde årsregnskabet. Foreningens revisor Eva-Marie 

Lennart (BDO)gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev drøftet. Medlemmer spurgte ind til personaleomkostninger og 

sammenligningsgrundlag ift. andre NGO’er og det offentlige. Der blev drøftet variable 

omkostninger og der blev efterspurgt transparens ift. honorering af mindre projektansatte. 

 

Årsregnskabet blev godkendt. 

6. Indkomne forslag 

 
Næstformand Leika Fuglsang fremlagde forslag 1 ”Styrkelse af foreningsdemokratiet i DAV”, 

vedr. vedtagelse af et landsmødeformat. 

 

Der blev drøftet muligheder for at man som medlem til landsmøde burde kunne tilvælge enten 

hele eller dele af landsmødeprogrammet samt en opdeling af programmet i forskellige temaer, 

eksempelvis social/faglig dag lørdag og vedtægtsmæssige drøftelser søndag. Arbejdet med 

programmet videresendes til landsmødearbejdsgruppen med ovennævnte bemærkninger. 

 

Forslag 1 vedtaget enstemmigt og med klapsalver. 

 

Formand David Pedersen fremlagde forslag 2 Kommissorium for  

principprogram-arbejdsgruppen, vedr. udarbejdelse af et principprogram. 

 

Der blev drøftet hvordan det sikres, at principprogrammet ikke blot bliver et skuffedokument, 

men bliver et levende og centralt dokument i vores interne og eksterne arbejde. 

Der blev også drøftet muligheden for at indlede principprogrammet ved at indarbejde 

foreningens tidligere politik og publikationer, samt hvorledes begreberne værdier og principper 

bruges. 

 

Forslag 2 vedtaget ved klapsalve 

 

Formand David Pedersen præsenterede vedtægtsændringsforslag. 

 

Vedtægtsændringsforslagene blev behandlet således: 

- Forslag 1: Trukket af forslagsstiller 

- Forslag 2: Ændringsforslag af §4. stk.: ”stemmeret ved landsmødet” vedtaget. Forslag 

godkendt med disse ændringer. 

- Forslag 3: Sendt til skriftlig afstemning 15 for, 1 imod, 1 blank. Forslaget vedtaget. 
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- Forslag 4: Ændringsforslag I til §7, stk. 4: ”Mødeberettigede på landsmødet er alle 

medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder og senest 

ugedagen forinden landsmødet har betalt forfaldent kontingent” tilføjet. 

Ændringsforslag II til §7, stk. 4: ”Der kan stemmes med fuldmagt, dog max. 2 per 

mødedeltager” tilføjet, Ændringsforslag III til §7, stk. 7: ”og optællingen foregår efter den 

d'Hondtske fordelingsmetode, når relevant” slettes. 

Samlet forslag godkendt med disse ændringer. 

- Forslag 5: Godkendt uden ændringer 

- Forslag 6: Ændringsforslag I til §8, stk. 5: ”Bestyrelsen, inklusive formanden, består af 

minimum 5 og maksimum 9 bestyrelsesmedlemmer.” tilføjet, forslag godkendt med disse 

ændringer. 

- Forslag 7: Godkendt uden ændringer 

 

De samlede vedtægter blev godkendt. 

7. Vedtagelse af strategi og planer for det kommende år 
 

Formand David Pedersen fremlagde den faglige strategi for perioden 2022-2026. 

Der blev drøftet ulighed mellem anbragte på tværs af kommuner og tilbud og de forhold som 

kommunerne skaber i anbringelseshjemmet. Der blev også spurgt indtil arbejdet med 

senfølgerne af anbringelse ift. hvordan strategien forholder sig til det. Her blev det oplyst fra 

bestyrelsen, at der ligger et selvstændigt spor i strategien, som skal afdække viden om 

anbringelsens betydning i et livsperspektiv. Derudover efterlyses en strategi på et mere 

tilgængeligt sprog. 

 

Formanden kvitterede for kommentarerne og lovede at ovenstående vil blive erindret af den 

nye bestyrelse, med henblik på at tage det med i det videre arbejde. 

 

Den faglige strategi blev godkendt ved klapsalver. 

8. Fastsættelse af kontingent 
 

Fransiska Mannerup fremlagde forslag. Der blev stillet forslag om at bevare den nuværende 

kontingentstruktur, som således: 

- Ordinære medlemmer kan vælge mellem at betale 10 kr., 25 kr., 50 kr., 100 kr., 200 kr. og 

300 kr. om måneden. For medlemmer under 18 år, er medlemskab gratis.  

- Støttemedlemmer kan vælge mellem at betale 50 kr., 100 kr., 150 kr., 200 kr., 300 kr., 500 

kr. og 1000 kr. om måneden. 

Kontingentstrukturen fastholdes uændret. 
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9. Vedtagelse af næste års budget 
 
Steffen Fjordside fremlagde budgettet. 

Budgettet blev godkendt. 

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 
Fremrykket som punkt 7. 

Formand David Pedersen tog ordet og takkede afgående bestyrelsesmedlemmer Turf 

Jakobsen, Idamarie Leth Svendsen, Bente Nielsen for indsatsen i foreningen. 

Genvalgt som formand for 2 år: David Pedersen 

Valgt til bestyrelsen for 2 år: 

- Fransiska Mannerup - ordinært medlem, bestyrelsesmedlem 

- Dorthe Bukdahl – støttemedlem, og leder af Copenhagen Dome 

- Kathrine Iversen - støttemedlem, og chefanalytiker ved VIVE – det nationale 

forsknings- og videnscenter for velfærd 

- Jeanette Hangaard Thielfoldt, Støttemedlem og COO i Temashop 

 

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer takkede for valget efter en præsentationsrunde. 

11. Eventuelt 
 

De fremmødte takkede dirigenten for arbejdet. Der blev udtrykt tilfredshed med formidlingen af 

generalforsamlingsmaterialet op til mødet og der blev utrykt stor ros til bestyrelsen, for at have 

nået langt i arbejdet. 

 

Næstformand Leika Fuglsang takkede forsamlingen for et godt møde. 

 

Således opfattet af referent, Jesper Clausson Vibholt 

 

 

Underskrevet af: 

 

Dirigent, Mikkel Wrang  ______________________ 

 

 

 

Formand, David Pedersen ______________________ 


