
   
 

   
 

Referat fra FOLAs generalforsamling den 22. marts 2022 

  

Dagsorden  

1. Formalia, herunder godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden. 

2. Bestyrelsens årsberetning 

3. Regnskab og budget.  

4. Indkomne forslag 

5. Kontingent 

6. Valghandlinger: 

• Valg af to næstformænd 

• Valg af øvrige bestyrelse  

• Valg af bestyrelsessuppleanter 

7. Fremtidigt arbejde. Oplæg ved Formanden  

8. Eventuelt 

 

Referat 

Referat ved formand Signe Nielsen 

 

Velkomst ved formand Signe Nielsen 

  

1. Godkendelse af formalia:  

• Mette Bach Larsen udpeget som dirigent. Signe Nielsen udpeget som referent 

– dette blev godkendt af Generalforsamlingen. 

• Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt indkaldt. 

• Materiale til brug ved generalforsamlingen lagt på hjemmesiden rettidigt.  

• Forretningsordenen for GF blev godkendt 

  

2. Regnskaber blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger 

Budget for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger 

 

3. Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen uden 

bemærkninger 

  

4. Ingen indkomne forslag 

  

  

5. Kontingentet fra 01.01.22: 



   
 

   
 

Kontingent for dag og fritidstilbuds forældrebestyrelser.  

Kontingentet fastsættes til:  

- Forældrebestyrelse i dagtilbud: 1600 kr.  

- Forældreråd eller forældrebestyrelse i SFO’er: 1000 kr.  

- Forældreråd eller forældrebestyrelser i Klubber: 500 kr.  

- Personlige medlemmer: 150 kr.  

Kontingentet fordeles med 70% til FOLA og 30% til den lokale 

forældreorganisation, hvis der er en lokal forældreorganisation i kommunen.  

I kommuner med eksisterende forældreorganisationer, hvor der betales 

kontingent til FOLA fra en forældrebestyrelse vil den lokale organisation modtage 

30% af kontingentet til lokale aktiviteter. Den lokale organisation er selv ansvarlig 

for at have en konto samt for at kunne aflægge regnskab for de overførte 

midler.  

Lokale forældreorganisationer uden FULL servicepakken betaler minimum 5000 

kr. for medlemskab. 

 

Der kan søges om gratis medlemskab, det skal tildeles af FOLAs bestyrelse. 

 

6. Valghandlinger: 

a. Signe Nielsen ikke på valg 

b. Valg af 1 politisk næstformand og 1 organisatorisk næstformand med 

plads i forretningsudvalget 

c. Valg af 1 politisk næstformand og 1 organisatorisk næstformand med 

plads i forretningsudvalget 

i. På valg til organisatorisk næstformand er: 

1. Karsten Wohlgemuth, Sønderborg  

a. Enstemmig generalforsamling valgte: Karsten 

Wohlgemuth, Sønderborg  

ii. På valg til politisk næstformand er: 

1. Anne Dahl Thing, Egedal  

2. Denise Andersen, Allerød 

a. Anne Dahl Thing valgt som politisk næstformand 

efter afstemning på GoVote. 

 

d. Følgende bestyrelse blev valgt 

1. Anne Grøndahl, Aarhus (valgt 2021) 



   
 

   
 

2. Karsten Wohlgemuth, Sønderborg (valgt 2021) 

3. Stine Andersen, Næstved (valgt 2021) 

4. Nanna Konnerup, Frederikssund (valgt 2021) 

5. Camilla Sørensen, Assens (valgt 2021) 

6. Maja Hvidtfeldt Håkansson, København (valgt 2021) 

7. Anne Dahl Thing, Egedal (valgt 2021) 

8. Bianca Dobrawa Brumé, Aarhus - ÅFO, Århus 

Forældreorganisation (valgt 2022) 

9. Tina Rotbøll, Greve - GFO, Greve Forældreorganisation 

(valgt 2022) 

10. Inna Aurorealis, København, KFO – København 

Forældreorganisation (valgt 2022) 

 

e. Valg af bestyrelsessuppleanter 

1. Ida Munch Jacobsen, København genopstiller som 

suppleant 

7. Fremtidigt arbejde blev fremlagt. 

i. Følgende forslag til supplerende tiltag blev nævnt: 

1. Løfte organisationsprocenten og øge kendskabet 

2. Synliggøre FOLA 

3. Fokus på forældrebestyrelser 

4. Fritidspædagogik 

5. Sundhed/hygiejne, indeklima og ret til barn syg 

  

8. Under eventuelt blev der takket for en god indsats - især til de personer, som 

forlod FOLA’s bestyrelse. Der blev også sagt tillykke til de nyvalgte 

bestyrelsesmedlemmer og tak for en god, online generalforsamling. 

 


