
 
 

Referat af generalforsamling 2016 
 

    Dagsorden til ÅFOs generalforsamling  

    1. Velkomst og præsentation af bestyrelsesmedlemmer fra ÅFO 

    2. Kort om ÅFO v. Mette Bach Larsen, daglig leder 

    3. Bestyrelsens beretning v. Morten Bowman, formand 

    4. Godkendelse af årsregnskab 2015 og budget for 2016 v. Kasserer Anders Jensen  

    5. Diskussion og vedtagelse af nye vedtægter  

    6. Fastsættelse af kontingent for medlemskab gældende fra 2017 

    7. Valg til bestyrelsen. 

    8. Evt. 

     

    Åben debat 

    Louise Ydeman: om netværket for de selvejende 

    Line Thorndal fra Hårup-Elev dagtilbud: om samarbejde mellem dagtilbudsbestyrelser 

    Lone Norlander Smith fra Børne- og Ungerådet fortæller om deres arbejde 

 

Referat  af Mette Bach Larsen  

 

1. Morten Bowman bød velkommen og præsenterede ÅFOs bestyrelsesmedlemmer 
 

2. Mette Bach Leder fortalte kort om organisationens opbygning og arbejde 
 

3. Morten fremlagde årsberetning for generalforsamlingen; en positiv beretning med fokus på det høje 
medlemstal og de gode samarbejdsrelationer. Årsberetningen kan læses på www.aafo.dk 

 
4. Budget og regnskab blev godkendt af generalforsamlingen. Der er budgetteret med stigende 

indtægt på kontingent pga. en forhøjelse af kontingent (vedtaget på GF 2015. Samt pga. FU-
området er blevet indmeldt. Det er prioriteret at bruge penge på flere timer til ansatte, der nu skal 
varetage interessen for en stor ny medlemsgruppe. Der er endvidere afsat midler til brochure og 
visitkort. Note vedr. kontingentstigningen: Dette er den første stigning i kontingent i de seneste 5 år. 
Kontingentsystemet blev ændret for år tilbage, hvor vi besluttede at indkræve pr barn. Dette gav en 
mindre stigning for nogle og et fald for andre, men princippet blev mere retfærdigt. 
 

5. Vedtægtsændringen blev vedtaget med en tilføjelse: de udpegede bestyrelsespladser for 
foreninger/netværk er etårige. Vedtægterne kan læses på www.aafo.dk 
 

6. Kontingent fastholdes på nuværende 12 kr. pr barn i SFO, 15 kr. pr barn i dagtilbud. Kontingent for 
FUområdet fastsættes fremadrettet på generalforsamlingen for 2017 
 

7. Valg til bestyrelsen: Morten Bowman, Lars Majdal, Anders Jensen genopstillede til bestyrelsen og 
var ikke på valg, Kasper Tangsig og Thomas Stubbe blev genvalgt til bestyrelsen. Nye medlemmer: 
Christian Budde Orstrup, Jack Hougård, Stine Skogberg, Anne Ernst Grøndal og Anna Mai Tan (se 

note nedenfor referatet).  

 

8. Intet under eventuelt.  
 
Note vedr. valg til bestyrelsen: grundet sygdom mødte An Mai Tan ikke op til generalforsamlingen, 
men anmodede om at opstille dagen efter, de tilstedeværende har godkendt dette.  
 
 

http://www.aafo.dk/
http://www.aafo.dk/


 
 

Resume af den åbne debat 
 
Netværk for selvejende dagtilbud 

Louise Ydeman og Anne Østergård fortalte om det nystartede netværket for de selvejende dagtilbud 

i Århus. Netværket skal give bestyrelserne i selvejende dagtilbud mulighed for at sparre omkring 

bestyrelsesarbejdet, afholde fællesarrangementer/foredrag/debatter om aktuelle emner. Der er indtil 

videre planer om at afholde to årlige møder i netværket. ÅFO er med som samarbejdspartnere, og 

netværket tilbydes en plads i ÅFOs bestyrelse. Det aftales nærmere, hvordan netværket og ÅFO 

skal samarbejde bl.a. om den nyoprettede facebookgruppe. Det blev foreslået, at formændene for 

dagtilbudsbestyrelserne deler deres dagsordener på siden til inspiration.  

 

Bestyrelseskurser 

ÅFO luftede plan om på sigt at komme til at stå for kurser for bestyrelsesmedlemmerne (ligesom 

Københavns Forældreorganisation, som har lavet samarbejdsaftale med kommunen herom og 

betales herfor). Det var der stor opbakning til og også efterspørgsel på blandt de fremmødte. ÅFO 

arbejder videre hermed eventuelt i et samarbejde med dagtilbudslederne, som også har interesse i 

at bestyrelserne er klædt godt på til arbejdet.   

 

Samarbejde mellem kommunale dagtilbud 

Line Thorndal fra Hårup-Elev dagtilbud fortalte om behovet for mere samarbejde mellem de 

kommunale dagtilbud, behov for sparring og for at få sat fokus på det væsentligst - tid til børnene –

over for kommune, politikere etc. Der blev udtrykt et stort behov for at drøfte, hvordan man får mere 

ud af at være i dagtilbudsbestyrelse. Det er en vanskelig opgave, som det tager tid at få styr på. Her 

kunne det være rart at dele erfaringer med andre bestyrelser. ÅFO har på vegne af Line og Turid fra 

Hårup-Elev dagtilbud udsendt opfordring til at skrive ind med gode ideer til hvordan og om hvad, 

man kan samarbejde. 

Turid og Line står bag Nej tak til forringelser… – link: kortlink.dk/facebook/kfp5  

Det blev aftalt at ÅFO mødes med de interesserede for at udarbejde forslag til, hvordan man kan 

styrke samarbejdet mellem bestyrelserne. Der vil derefter blive taget kontakt til Dagtilbudsleder-

foreningen.   

 

Kommunikationsveje 

Drøftelser af hvordan ÅFO kan optimere kommunikationsvejene med forældrene. Det er stadig et 

problem at få materialer fremsendt og at nå ud til forældrene – negativ betydning for 

organisationens arbejde og gør det svært at blive kendt blandt forældrene. Stadig er der mange, der 

ikke kender ÅFO. Der arbejdes fortsat videre med den problematik. Samarbejdet med 

dagtilbudslederforeningen er også afgørende her.  

 

Børne- og Ungerådet 

Lone Norlander Smith fra Børne- og Ungerådet fortalte om rådets arbejde som 

sparringspart/høringspart på alle anliggender for børn og ung i Århus (kultur, byrum, sårbare, 

pædagogiske tilbud, skoler etc.) Drøftelse af at rådet burde forankres ’tværmagistratsligt’ og ikke 

kun i B&U. Der er behov for i højere grad at få tænkt børnene med i udviklingen af Århus. Der er et 

stort potentiale i rådet, men fremtiden er usikker, da det også er en del af spareprojektet i 

kommune. Rådet tilbydes en plads i ÅFOs bestyrelse. 

 
 

http://kortlink.dk/facebook/kfp5

