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Alene
med børn
ÅR SB ER ET NI NG 2016

DET ER NEMMERE
AT VÆLTE...

NÅR MAN KUN HAR EN
DER STØTTER
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Vi stikker
præsten en
hvid løgn.

ROMANTIKKEN ER IKKE DØD , men vi skiller os som aldrig før.

41% af alle ægteskaber ender i forlis.
Forhåbentlig er der efterfølgende en ny partner derude; eller måske er
solo versus duo ikke så skidt endda.
Vi skal ikke dømme.
Vi skal hjælpe.
For i denne ”gå fra hinanden kultur” bliver børnene ofte ladt i stikken.
Det er som om, at de voksnes nye familiemønstre endnu ikke har taget
børnenes tarv i ed.
Børn, der kun får støtte fra en i stedet for to, vokser op på andre betin-

Derfor findes
Forælder Fonden.

gelser. Ofte med en høj pris som følge.
Børn, der vokser op med kun en forælder, skal ikke stigmatiseres eller
problemforklares.
Men de har statistikken imod sig.
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Når de mange
ikke kan hjælpe.
Så må de få.

SOM SAGT. En enlig voksen med børn er ikke et segment vi må prob-

lematisere. Hovedparten hilser og siger, alt er godt.
Men i det lys må vi heller ikke miste øje på et mindretal – hvor meget
lidt er godt.
Vi taler proportioner og perspektiver.
De mange er velfungerende – dem i undertal og i udsatte miljøer får det
stadig sværere.
En væsentlig andel af børn med enlige forældre havner i en negativ spiral
og dårlige løbebaner.
Uddannelse svigtes. Opdragelse forsømmes. De falder fra. Både i
skolemiljøet og det nære socialmiljø.

Derfor findes
Forælder Fonden.

Populært sagt, hvis vi voksne i stigende grad insisterer på at leve i nye
familiemønstre – må vi som samfund også finde nye måder, at værne
om de mange børn, der mister stimulans, ståsted og som følge, havner
alarmerende tæt på samfundets bund.
I dag kan samfundet via socialloven ikke altid nå den gruppe.
Men Forælder Fonden kan.
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Det værste sted man
kan havne er følgende:
Man har desperat
brug for hjælp - men
man er ikke berettiget
til hjælp.

AT BRYDE MED KERNEFAMILIEN sker så ofte, at der nærmest er

tale om en norm.
Og normaliteter er som bekendt ikke den højeste flagstang, når der skal
flages om hjælp. For hvad er problemet?
Mor og far er skilt - ja og hvad så?
Hvad vi glemmer er, at i kølvandet følger ofte så anstrengte husholdningsøkonomier, at barnets muligheder bliver begrænsede.
Der er ikke råd til et medlemskab af sportsklubben. Ikke råd til deltage i
vennernes sociale liv. Ikke råd til en ordentlig bolig.
Man kan sige, promblemet er - at problemet ofte falder uden for rammerne.
Du er nødstedt, men kun ifølge livets realiteter.
Ikke ifølge en paragraf.

Derfor findes
Forælder Fonden.
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Børn vokser af
sig selv.

NÅR MAN ER ENLIG FORSØRGER, så hænder det ofte, at man læg-

ger en dæmper på egne ambitioner her i livet.
Man dropper tanken om at fuldføre en uddannelse. Man kigger mod
kortvarige løsninger. De nemme jobs. Den hurtige forsørgelse.
At være noget for sit barn er vigtigere end at blive til noget.
Karrierestigen lægges fladt, for hverdagen er stejl nok i forvejen.
Konksekvensen er, at barnet vokser op i et hjem, hvor hverken boglige,

Motivation gør ikke.

faglige eller akademiske vaner er til stede – og med det følger den sociale
arv, der koster samfundet dyrt.
Unge der vil en masse – men kan for lidt.

Derfor findes
Forælder Fonden.
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Vi tjener
ingen penge.

HVER DAG KIMER TELEFONEN og ringer påmindelsen ind; behovet

for Forælder Fondens virke er stort.
Fra vores grundlægger, Lis Møller, har vi lært at stå vagt om en stædig
indignation.
Vi nægter at være optagede. Vi nægter at melde hus forbi.
Vi forsøger at vokse med behovet, og fordi flinke folk og gavmilde fonde
støtter vores sag, så kan denne årsrapport melde om et virke, der løber
rundt.

Vi forsøger at
fortjene dem.

Hvilket dog ikke må forhindre, at opråbet bliver hørt.
Enhver, der overvejer at støtte vores sag, møder vi gerne med grundig
underbyggelse af midlernes anvendelse og mål indfriet.
Vi står altid med hatten i hånden.
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VOKSNE TEGNER BEDRE END BØRN
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ELLER GØR DE?

Resultatopgørelse for 2016
Indtægter
Tilskud, arv, donationer mv. til øremærkede projekter og aktiviteter
Tilskud, arv, donationer mv. til ikke-øremærkede aktiviteter
Huslejeindtægter
Finansielle poster, netto

Omkostninger
Omkostninger til øremærkede projekter og aktiviteter
Omkostninger til ejendomsdrift
Ikke-fordelte fællesomkostninger

ÅRETS RESULTAT (underskud)

Resultatdisponering
Overført fra jubilæumshenlæggelse
Overført af årets resultat til næste år

2016
kr.

2015
kr.

2.754.719
2.134.842
3.764.794
59.102
8.713.457

1.509.624
2.299.097
3.607.871
87.160
7.503.752

2.620.218
3.304.391
2.941.650
8.866.259

1.371.662
3.453.879
2.792.359
7.617.900

(152.802)

(114.148)

(146.452)
(6.350)
(152.802)

0
(114.148)
(114.148)

7.006.415
7.006.415

7.006.415
7.006.415

Værdipapirer
Likvide beholdninger
Mellemregning med disponible aktiver
Omsætningsaktiver

961.360
4.268.532
(1.899.294)
3.330.598

1.419.786
3.809.732
(1.890.138)
3.339.380

BUNDNE AKTIVER

10.337.013

10.345.795

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
Ejendomme
Anlægsaktiver
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2016
kr.

2015
kr.

Nyt kollegiehus
Værdipapirer
Indskud og deposita
Udlån
Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
Likvide beholdninger
Mellemregning med bundne aktiver
Omsætningsaktiver

797.212
176.822
481.743
0
585.689
7.627
4.994.732
1.899.294
8.943.119

0
275.771
476.146
5.550
466.663
372.660
3.436.190
1.890.138
6.923.118

DISPONIBLE AKTIVER

8.943.119

6.923.118

AKTIVER

19.280.132

17.268.913

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
Saldo 1. januar
Kursregulering
Bunden kapital

10.345.795
(8.782)
10.337.013

10.434.662
(88.867)
10.345.795

Henlagt under egenkapitalen

1.481.077

1.627.529

Saldo 1. januar
Kursregulering
Overført årets resultat
Disponibel kapital

1.418.139
(2.591)
(6.350)
1.409.198

1.549.302
(17.015)
(114.148)
1.418.139

EGENKAPITAL

13.227.288

13.391.463

Gentofte Kommune
Langfristede gældsforpligtelser

1.700.000
1.700.000

1.700.000
1.700.000

Deposita, lejere
Deposita, Københavns Kommune
Tilskud til senere anvendelse
Tilskud til nyt kollegiehus
Forudbetalt husleje
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

385.781
25.966
1.451.269
2.042.107
73.933
373.788
4.352.844

340.671
25.467
1.383.623
0
34.424
393.265
2.177.450

Gældsforpligtelser

6.052.844

3.877.450

PASSIVER

19.280.132

17.268.913

Tilskud 2016
Kroner
Tilskud - ikke øremærkede
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Augustinus Fonden
Carlsen-Langes Legatstiftelse
Det Arnstedske Familiefond
Det Obelske Familie Fond
Direktør Cand. Polyt. Louis Lundbye Hustru og Børns Legat
Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat
Ernst og Vibeke Husmans fond
Foss A/S
Georg & Johanne Harders Legat
Grosserer A. Collstrop og søns Mindelegat
Hannes Fond
Hede Nielsens Fond
Henry og Mary Skovs Fond
HK’s A-kasse
Julius Skrikes Stiftelse
Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond
Knud Højgaards fond
Knud og Dagny Gad Andresens Fond
Lauritzen Fonden
Lions Club Hedeland
Louis Pedersens Legat
Lægeforeningens Boligers Fond
Margrethegårdens Legat
Metro-Schrøder Fonden
Ole Kirks Fond
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Privatpersoner, samlet
Simon Spies Fonden
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Socialstyrelsen - LOTFRI
Varelotteriet
Vemmetofte Kloster
Virksomheder, samlet
William og Hugo Evers Fond
Y’s Men
Aage & Johanne Louis-Hansens Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond
I alt

50.000,00
100.000,00
5.000,00
20.000,00
100.000,00
4.500,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
2.000,00
25.000,00
15.000,00
10.000,00
12.000,00
5.000,00
10.000,00
4.000,00
25.000,00
35.000,00
400.000,00
5.000,00
100.000,00
25.000,00
75.000,00
20.000,00
50.000,00
10.000,00
87.054,00
25.000,00
25.000,00
345.933,00
180.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
100.000,00
50.000,00
2.044.487,00

Kroner
Tilskud - øremærkede
Den A. P. Møllerske Støttefond
Antoniusfonden, nye netværksfrivillig
Augustinus Fonden, renovering af vinduer
Bikubenfonden, julehjælp
Børnelegatet af 1976, sommerferie kollegiehus
Frederiksberg Fonden
Hempel Fonden, drift af kollegiehuse
Kommunale tilskud (§ 18 - støtte)
Kong Frederik d. VII’s Stiftelse, Dannerkollegiet
Lauritzen Fonden, frivillige
Maren Beiers Mindelegat, uddannelseslegater
Nykredits Fond, renovering af vinduer
Oak Foundation, støtte til uddeling af julehjælp
Oticon Fonden, gulvslibning udflugtsmål
Socialstyrelsen - PUF
Socialstyrelsen - Julehjælp 2016
Velux Fonden, BørneBASUN
I alt

500.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
38.000,00
125.000,00
250.000,00
152.500,00
400.000,00
10.000,00
502.964,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
133.300,00
13.601,00
707.438,00
3.452.803,00

Tilskud i alt

5.497.290,00

En fælles tak
Det er noget ganske særligt at modtage bidrag til vores arbejde fra privatpersoner. Mange af jer er nye og
mange har været trofaste støtter i mange år. Vi takker alle for at dele ud af deres overskud og giver det videre
til dem, der er alene med børn. Vi takker også alle fonde, virksomheder, kommuner og Socialstyrelsen for
støtte, opbakning og tillid. Vi ser frem til samarbejdet i 2017.
Støtte kan være andet end penge
Lions Club Hedeland for 12 julekurve
Frimurerne for 30 julekurve
Virum/Sorgenfri Rotary Klub, Ønsketræet for julegaver til 39 familier
Nielsen Care for mad, tøj og julegaver
Erik Vølund fra Forlaget Jurainformation§ for lovsamlinger og konference
Irene Lathey for at bidrage som familieterapeut
Netto for salg af OMTANKE vand
Flying Tiger for julegaver
Den Blå Planet for fribilletter
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Medarbejdere
Kristine Sørensen, leder
Rikke Skovfoged, frivilligkoordinator
Josefine Elle, socialrådgiver
Rikke Bohlbro Christiansen, socialrådgiver
Pia Sauer, regnskab
Sophie Juul, sekretær
Katharina Vid, kollegiekoordinator

Protektor

Frivillige medarbejdere

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Repræsentantskabets medlemmer
Pia Allerslev
Geeti Amiri
Elsa Andreassen
Jesper Gad Andresen
Dorthe B. Arnoldi
Lis Augustinus
Majbritt Augustinus
Line Barfod
Nina Berrig
Lise Bouet
Knud Brandenborg
Lone Brandenborg
Ulla Britta Buch
Ville Budtz
Anja Cordes
Henrik Dahl
Lene Fiorini
Tove Flygare
Bente Hyldahl Fogh
Søren Friis
Ellen Hansen
Erik Harr

20

Caroline Heering
Stefan Herman
Jørgen Hertling
Jane Hvidt
Poul Erik Høyer
Marianne Jelved
Jette Jørgensen
Vibeke Jørgensen
Niels Holst Kjærsgård
Anne Pram Kjølbye
Birthe Klovborg
Connie Kruckow
Carsten Kaag
Kathrine Lilleør
Birgit Meister
Julie Moestrup
Mette Moestrup
Knud Munch
Niels Erik Møller
Lars Perch Nielsen
Preben Erik Nielsen
Esben Trier Norden

Sofia Kjær, projektkoordinator
Liv Ljungar, naturvejleder – Stormfulde Højder
Bjørn Engtorp, bestyrer – Stormfulde Højder
Sidsel Juul Carlsen, vicevært – Virginiavej
Christian Mastrup, praktisk assistance
Helle Bovenius, vicevært - Dannerkollegiet

Lise Nørgaard
Christen W. Obel
Lykke Obel
Birthe Philip
Margrete Pump
Tina Richter
Karin af Rosenborg
Charlotte Rønholt
Louise Stenbjerre
Illa Westrup Stephensen
Lise Svanholm
Pernille Skov Svanholm
Hanne Thomsen
Ib Thyregod
Kristina Treschow
Hanne Weng
Marianne Willumsen
David Zahle
Kristina Aamand
Line Aarsland

Ida Tønning Albek
Rikke Amanda Aaby Andersen
Piet Andreasen
Hamna Babar
Nina Berrig
Mathilde Leth Borling
Tine Brandt
Yvonne Brovsing
Ville Budtz
Victoria Feldvoss Christiani
Morten Christiansen
Annie D´Artibale
John Deichmann
Julie Dencker
Birgitte Elle
Lars Elle
Bodil Fosgaard
Christian Gam
Line Isabel N. Hansen
Yvonne Harder

Katja Hartvig
Helga Hellesøe
Linda Himle
Julie Thierry Vad Jacobsen
Christina Jensen
Elisabeth Bo Johansen
Ane Steensgaard Juul
Linda Jørgensen
Sarah Kallenbach
Susanne Lernø
Karoline Lorange
Emilie Nathanie Brendstrup Meyer
Jakob Lohmann Miller Mikkelsen
Josefine Mølholm
Lise Døssing Nielsen
Mai-Britt Møller Nielsen
Jytte Nielsen
Eric Nielsen
Sille Nymark
Niels Riis Petersen

Annie Ramm
Khadija Ramy
Salha Rashid
Line Chalmer Rasmussen
Salam Abdel Razek
Stine Ditte Alsing Raaberg
Sophie Schrøder
Jan Skovgaard
Liselotte Stage
Else Stenbak
Sarah Naomi Stewart
Marita Strand
Christina Borg Søegren
Bettina Sørensen
Caroline Heje Thon
Jenny Thygesen
Merete Vexby
Lisbet Wachtmeister
Gitte Weiss

Bestyrelse
Lene Fiorini, St. Kongensgade 118, 4.th., 1264 København K, formand
Lise Bouet, Lindegårdsvej 51, 1., 2920 Charlottenlund, næstformand
Lars Perch Nielsen, kasserer
Majbritt Augustinus
Margrete Pump
Pernille Skov Svanholm
Line Aarsland
Esben Trier Norden
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Oversigt over Forælder Fondens virksomhed
Rådgivningskontoret har en leder, to socialrådgivere, en frivilligkoordinator, en

Stormfulde Højder er et hus beliggende i en granplantage udenfor København.

sekretær og en regnskabsmedarbejder. Der ydes råd og vejledning til alle, der er

Stedet bruges som udflugtsmål for børn.

alene med børn, med sigte på familiens samlede sociale situation. Ring, skriv eller
kom forbi.

Uddannelseslegater administreres og uddeles af Forælder Fonden til enlige mødre og fædre.

Frivillige medarbejdere hjælper til over det hele. I vores lejligheder, kollegiehuse,
rådgivning, administration og med kommunikation. De er uundværlige og gør

Legater i øvrigt ydes i mindre omfang i forbindelse med etablering i egen lej-

vores arbejde muligt.

lighed, til jul eller når der ikke kan ydes hjælp fra det offentlige.

Førstehjælpslejlighederne er møblerede lejligheder, vi fremlejer ud for ½-1 år som

Rådgivning ved psykolog og familieterapeut. Ved behov har vi mulighed for at

en midlertidig løsning. De ligger i København og omegnskommunerne hertil. 16

henvise til op til 15 timers samtale. Meget begrænset egenbetaling.

frivillige medarbejdere passer disse lejligheder.
Juridisk og økonomisk rådgivning. Frivillige jurister med viden og erfaring på
Kollegiehusene ligger henholdsvis på Frederiksberg, på Jægerspris Slot og et helt

det familieretslige område og økonomiske rådgivere er tilknyttet Forælder Fon-

nyt skal bygges i København. De to nuværende er fine gamle huse i dejlige omgiv-

den. Enlige forældre kan tilbydes specifik rådgivning om juridiske og økonomiske

elser. Huset på Frederiksberg har 13 små lejligheder og i Jægerspris har huset 10

forhold.

lejligheder samt fællesrum. Alle kollegielejlighederne er til enlige forsørgere, der
er i gang med en uddannelse.
Hellerup Krisecenter er for kvinder (med eller uden børn), der har været udsat
for fysisk og/eller psykisk vold. Spørgsmål vedrørende eventuel indflytning rettes
direkte til krisecentret. Telefon 39 61 21 35.
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Fundats for Forælder Fonden
§ 1 Navn og hjemsted
Fondens navn er Forælder Fonden.
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
Fonden blev stiftet den 24. maj 1966 under navnet Boligfonden for enlige mødre.
§ 2 Formål
Fondens formål er i trangstilfælde at yde støtte til enlige forsørgere, især til løsning af deres
boligproblem.
Støtte kan endvidere ydes til uddannelse samt på andre områder med det formål at hjælpe
enlige forsørgere igennem særligt kritiske perioder.
Støttens art og omfang, til hvem støtte skal ydes, afgøres endeligt af bestyrelsen.
Fondens støtte må ikke antage karakter af varig hjælp, ligesom støtte ikke kan ydes, når
hjælpen kan eller skal dækkes af offentlige midler.
Fonden kan gennem sine midler drive rådgivningskontor og etablere nødhjælpslejligheder
til anvendelse for enlige forsørgere efter regler, der nærmere fastsættes af bestyrelsen, ligesom fonden yder støtte til den selvejende institution ”Hellerup Krisecenter” og andre nødhjælpsherberger og legatboliger, oprettet under fonden.
§ 3 Ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, som vælges af fondens repræsentantskab.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen.
I tilfælde af afgang af bestyrelsesmedlemmer inden udløbet af den 3-årige periode kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer for perioden indtil næste ordinære årsmøde.
Hvert år afgår 3 af bestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes forfald – næstformandens stemme afgørende.
Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
§ 4 Tegningsberettigelse
Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med kassereren eller to andre
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af formand eller
næstformand i forening med 4 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 5 Ansættelse mv.
Bestyrelsen kan, såfremt fondens virksomhed nødvendiggør det, ansætte ulønnet medhjælp, ligesom bestyrelsen skal være bemyndiget til at afholde nødvendige udgifter i forbindelse med administrationen af fondens virksomhed.
Bestyrelsen kan nedsætte særlige arbejdsudvalg til forberedelse og løsning af specielle opgaver.
Endvidere kan bestyrelsen træffe beslutning om nedsættelse af lokalkomitéer. For lokalkomitéer udarbejder bestyrelsen vedtægter for disses virksomhed.
§ 6 Repræsentantskab
Fonden har et repræsentantskab bestående af indtil 75 medlemmer med interesse for fondens arbejde. Nye medlemmer til repræsentantskabet vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan indstille kandidater til valg til repræsentantskabet. Valg af nye repræsentantskabsmedlemmer foretages på hvert ordinært årsmøde.
Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, ligesom det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab med tilhørende dispositioner skal være godkendt af repræsentantskabet, forinden bestyrelsen indsender det til fondsmyndigheden.
§ 7 Årsmøde
Under ledelse af fondens bestyrelse afholdes hvert år i maj måned ordinært årsmøde.
Indkaldelse af repræsentantskabets medlemmer sker ved bestyrelsesformandens foranstaltning med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse.
Dagsorden for årsmødet skal omfatte:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens aflæggelse af beretning for fondens virksomhed.
Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Eventuelt valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.
§ 8 Uddelinger
Uddeling af anvendelse af fondens driftsmidler, herunder lånebevillinger, jfr. § 2, træffes
efter bestyrelsens nærmere beslutninger.
§ 9 Kapital
Fondens stamkapital er pr. 31. marts 1986 fastsat til kr. 3.500.000, som foreligger i obligationer.
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Fondens midler kan efter bestyrelsens beslutning anbringes i fast ejendom, når formålet
med erhvervelsen tjener fondens vedtægtsmæssige formål eller er lokaler til fondens administration.
Endvidere i værdipapirer i overensstemmelse med de af Justitsministeriet til enhver tid fastsatte regler herom og som indskud i pengeinstitut.
Værdipapirer og kontante midler skal være anbragt i en af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.
Ved erhvervelse af fast ejendom skal der på denne tinglyses deklaration om, at der ikke kan
rådes over ejendommen ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden tilladelse fra
fondsmyndigheden.
§ 10 Tilskud og midlers anvendelse
Fonden kan tilvejebringe midler ved tilskud, afholdelse af lotteri, bidrag fra private fonde,
institutioner eller organisationer samt privatpersoner.
Fonden kan modtage arv eller gaver. Sådanne tilskud mv. kan ikke uddeles, medmindre
tilskudsgiver eller arvelader har bestemt, at aktiverne må anvendes til uddeling eller for så
vidt angår lotterier, hvis bestyrelsen træffer sådan bestemmelse, jfr. i det hele fondslovens §
9, stk. 1, nr. 2.
§ 11 Revision og regnskab
Fondens regnskab revideres af den på årsmødet valgte revisor, der skal være statsautoriseret.
Fondens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Omlægningsåret er 1.4. 96 – 31.12.96.
Det af bestyrelsen udarbejdede og af revisor reviderede og påtegnede regnskab forelægges
på det ordinære årsmøde.
§ 12 Vedtægtsændringer og fondens opløsning
Ændringer af fondens vedtægt kan besluttes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen, når forslag herom er optaget på dagsordenen, og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Samme regler gælder ved fondens opløsning. Forslagene skal endvidere godkendes af Justitsministeriet.
Er det med Justitsministeriets samtykke vedtaget at opløse fonden, tager repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af fondens midler i almennyttigt og med fondens formål beslægtet øjemed.
Vedtægtsændringer og opløsning af fonden kræver endvidere fondsmyndighedens tiltrædelse.
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Således enstemmigt vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. oktober
1986, og med ændringer af oktober 1988, april 1991, oktober 1996, maj 2010 samt september 2012 efter forhandling med fondsmyndigheden.
Ændringerne er foretaget på grund af navneændring (§ 1), der er vedtaget på det ordinære
repræsentantskabsmøde den 27. maj 2010.
Hermed bekræftes ændringen af § 3 i Forælder Fondens Fundats således at der fremover
står ”7-9 medlemmer” samt at sætningen ’Et af bestyrelsesmedlemmerne skal desuden
efter indstilling fra repræsentantskabet godkendes af fondsmyndigheden’ slettes.

God fondsledelse
Forælder Fonden er som en almennyttig fond ikke omfattet af de anbefalinger om God
Fondsledelse, der gælder for erhvervsdrivende fonde. For at sikre, at bestyrelsens arbejde
fortsat udføres bedst muligt har bestyrelsen besluttet, at følge anbefalingerne i det omfang de er relevante for fonden virke. Bestyrelsen foretager således blandt andet årligt en
evaluering af arbejdet i bestyrelsen og en vurdering af kompetencer.
Bestyrelsen har endvidere fastsat en forretningsorden for bestyrelsen og en årsplan.
(Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.)”

Vi giver altid
vores overskud
videre til dem,
der er alene
med børn

Forælder
Fonden
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