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Julia henvender sig 

til Forælder Fonden. Hun er flygtet 
fra sin mand. Han har udsat hende for  

vold og svindlet med hendes kontooplysninger, 
så hun nu har en stor gæld. 

På henvendelsestidspunktet bor Julia på et krisecenter  
sammen med sine tre børn på hhv. 8, 4 og 3 år. Hun har  

i forbindelse med flugten fra manden 2 flytninger bag sig.  
Børnene har det svært med flytningerne, at mangle deres far  

og bo på meget lidt plads. Både mor og børn får psykologsamtaler. 
Julia er en forholdsvis ressourcestærk kvinde, men med  

udfordringer inden for flere områder. Hun har en overfladisk  
relation til sin egen mor, da denne ikke bryder sig  

om hendes livsvalg. Der er derfor ikke megen  
hjælp og støtte at hente der. 

Julia lever af SU og lån, men har en meget stor  
gæld, som hendes mand har oparbejdet i hendes navn.   

Hun vil gerne færdiggøre sin uddannelse, men er  
udsat og sårbar på baggrund af de omstændig he der,  

hun har levet under, og at hun nu er alene  
om at få sig selv og  sine  

børn på fode igen.   
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Aleneforældre, som kontakter Forælder Fonden, står ofte overfor meget 
store udfordringer. Mange er usynligt hjemløse efter et brud med  
en partner. 

En rapport fra VIVE (2017) viser en stor stigning i hjemløshed, især blandt 
unge og kvinder. Det mest foruroligende ved rapporten er det mørketal,  
der ligger i den usynlige hjemløshed – den hjemløshed, hvor man ikke  
har en egen bolig og fx bor på venner og bekendtes sofaer.   

Det er den hjemløshed, vi møder hos en del af de aleneforældre, der  
henvender sig til Forælder Fonden. 

At stå uden bolig rammer både forælder og barn/børn hårdt og kompliceres 
yderligere af dårlig økonomi, helbredsproblemer, manglende socialt  
netværk, uddannelse eller job.  

At være alene med børn bærer i sig selv en sårbarhed. Man er sårbar, når  
man står alene med alle de praktiske opgaver, der knytter sig til en hverdag 
med børn. Man er udsat på arbejdsmarkedet, hvor forventningen om at  
være til rådighed kolliderer med livet som enlig mor eller far. Man er ene  
om at passe børnene, når de er syge. Når der er aftenmøder eller kurser på 
jobbet, og man ikke har nogen, der kan hjælpe og må ty til dyre eller usikre 
pasnings løsninger. Når man selv har 40 i feber – og er alene om at sørge for 
indkøb, mad, aflevering, tøjvask.  Når der er lukkedag i børnehaven, og  
man er DEN, der skal løse det. 

Man er sårbar, når man ikke kan forfølge den karriere eller den uddannelse, 
man ellers drømte om – og kunne have gennemført. 
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Når forældrene 
vælger forskellige veje 

– hvilken vej venter 
der så barnet?



Man er sårbar, når man ikke har råd til eller mulighed for at transportere  
sine børn til fritidsaktiviteter, skaffe dem det fine, nye tøj som andre børn  
har eller holde fødselsdagsfest for dem. Når bedsteforældrene ikke bor i 
nærheden, ikke har tid – eller ikke findes. 

Man bliver sårbar i sit voksenliv og i risiko for alvorlig ensomhed, når man ikke 
har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter sammen med andre voksne.  

Man er sårbar, når man lever midt i en samværskonflikt, der fylder meget for 
en som forælder. Der gør, at man sover dårligt og er bange. Når man samtidig 
skal rumme børnenes reaktion på en konflikt, som man – hvor gerne man end 
ville - ikke kan ikke skjule for dem. 

Mange aleneforældre mangler den nødvendige støtte i hverdagen og kan  
have svært ved at give deres børn samme muligheder som andre. At være 
aleneforælder er ikke i sig selv ensbetydende med at være dårligt stillet,  
men sårbarheden må ikke undervurderes, og uden den rette hjælp risikerer  
forældre, der bliver alene med deres børn at havne i en udsat position.  

I Forælder Fonden møder vi sårbarheden og udfordringerne for aleneforældre 
hver eneste dag. Julias historie er langt fra enestående. 
Vi kan konstatere, at der stadig er mange enlige forsørgere i Danmark, der har 
hårdt brug for den form for støtte, som Lis Møller med dannelsen af Forældre 
Fonden satte i værk allerede i 1966. 

Der er samtidig behov for at få mere viden frem om vilkårene for forældre, 
der bliver alene med deres børn i 2019. Viden der viser, hvad der skal til for  
at gøre en forskel. Det er vigtigt at kende målgruppen godt for at kunne gøre 
det rigtige. Give en hjælp, der flytter. 

Med afsæt i vores viden om og direkte kontakt til udsatte enlige forældre i  
Danmark ønsker Forældre Fonden i de kommende år at styrke arbejdet for  
at sikre ordentlige vilkår for enlige forældre og deres børn.



Rådgivningskontoret har en socialfaglig daglig leder, en socialrådgiver, en 
boligrådgiver, en kollegiekoordinator og en administrativ medarbejder.  
Der ydes råd og vejledning til forældre i hele landet, der er alene med børn,  
og vi har fokus på familiens samlede sociale situation. 
 
Frivillige medarbejdere hjælper til over det hele i Forælder Fonden,  
fx i forbindelse med vores boliger, administration, kommunikation  
og fund raising. Engagerede frivillige er uundværlige i vores arbejde. 
 
Førstehjælpslejlighederne er møblerede boliger, som fremlejes for en kortere 
periode på 6-18 måneder som et midlertidigt, socialfagligt tilbud. Boligerne 
ligger i København og omegnskommunerne hertil. 
 
Forældrekollegierne ligger på Frederiksberg, i Jægerspris og i Valby. Huset  
på Frederiksberg har 13 små legatboliger, i Jægerspris er der 10 lejligheder  
og i Valby er der 14 lejligheder. Alle steder er der gode rammer om fællesskab. 
Kollegierne er socialfaglige tilbud 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 eller psykisk vold. Spørgsmål vedrørende eventuel  
indflytning rettes direkte til krisecenteret tlf. 39 61 21 35. 

Oversigt over  
Forælder Fondens virksomhed
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Resultatopgørelse for 2018

2018/ kr. 2017/ kr. 

Indtægter
Tilskud, arv, donationer mv. til øremærkede projekter og aktiviteter 1.049.199 3.558.192
Tilskud, arv, donationer mv. til ikke-øremærkede aktiviteter 1.709.842 2.008.531
Huslejeindtægter 3.592.372 3.762.907
Finansielle poster, netto 118.877 27.279

6.470.290 9.356.909

Omkostninger
Omkostninger til øremærkede projekter og aktiviteter 1.049.199 3.556.192
Omkostninger til ejendomme 3.217.856 3.048.126
Ikke-fordelte fællesomkostninger 3.072.224 2.076.615

7.339.279 8.680.933

Årets resultat (underskud) (868.989) 675.976

Resultatdisponering
Overført af årets resultat til næste år (868.989) 675.976

(868.989) 675.975

Balance pr. 31. december 2018
Ejendomme 7.006.415 7.006.415
Anlægsaktiver 7.006.415  7.006.415  

Værdipapirer 5.219.345 5.292.858
Likvide beholdninger 102.990 548
Mellemregning med disponible aktiver (1.899.294) (1.899.295)
Omsætningsaktiver 3.423.041 3.394.111

Bundne aktiver 10.429.456 10.400.526

Etablering af nyt kollegiehus 38.986.116 12.481.878
Anlægsaktiver 38.986.116 12.481.878



2018/ kr. 2017/ kr.

Værdipapirer 66.148 102.452
Indskud og deposita 492.202 489.925
Andre tilgodehavender 161.903 216.931
Forudbetalte omkostninger 42.254 0
Likvide beholdninger 11.961.675 21.885.714
Mellemregning med bundne aktiver 1.899.294 1.899.295
Omsætningsaktiver 14.623.476 24.594.317

Disponible aktiver 53.609.592 37.076.195

Aktiver 64.039.048 47.476.721

Balance pr. 31. december 2018
Saldo 1. januar 10.400.526 10.227.013
Kursregulering (531.854) 63.513
Bunden kapital 590.784 0

Henlagt under egenkapitalen 1.481.077 1.481.077

Saldo 1. januar 2.078.289  1.409.198
Kursregulering (8.288) (6.885)
Overført årets resultat (868.989) 675.976
Disponibel kapital 1.201.012 2.078.289

Egenkapital 13.111.545 13.959.892

Gentofte Kommune 1.700.000 1.700.000
Langfristede gældsforpligtelser 1.700.000 1.700.000

Deposita, lejere 384.100 358.514
Deposita, Københavns Kommune 25.966 25.966
Tilskud til senere anvendelse 980.023 1.108.175
Tilskud til etablering af nyt kollegiehu 46.990.938 29.002.357
Forudbetalt husleje 76.450 59.642
Anden gæld 770.026 1.262.175
Kortfristede gældsforpligtelser 49.227.503 31.816.829

Gældsforpligtelser 50.927.503 33.516.829

Passiver 64.039.048 47.476.721
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 Kroner
Tilskud - ikke øremærkede
Any og Richard Sperlings Fond  30.000
Asta og Jul. P. Justesens Fond  50.000
Bygma Fonden  50.000
C. W. Strandes Legatfond  10.000
Carlsen-Langes Legatstiftelse  5.000
Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond 10.000
Det Obelske Familiefond  100.000
Ernst og Vibeke Husmans Fond  75.000
Fam. Hede Nielsens Fond  10.000
Georg og Johanne Harders Legat  2.000
Grosserer A. Collstrup og Søn R. Collstrups Mindefond  25.000
Hannes Fond  15.000 
Henry og Mary Skovs Fond  14.000
Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat  2.000
Knud og Dagny Gad Andresens Fond 35.000
Aage og Johanne Louis Hansens Fond  125.000
Louis Petersens Legat  100.000
Lægeforeningens Boligers Fond  75.000
Metro-Schrøder-Fonden  20.000
Nielsen Care  3.900
Otto og Gerda Bings Mindelegat  10.000
Ole Kirks Fond  50.000
Simon Spies Fonden  10.000
Solar Fonden 30.000
Varelotteriet  90.000
Vemmetofte Kloster  10.000
William og Hugo Evers Fond  3.000
Aase og Ejnar Danielsens Fond  100.000

I alt    1.149.900

 

Tilskud 2018



 Kroner
Tilskud - øremærkede 
Børnelegatet af 1976  34.000
Kommunale tilskud (§18)  174.000
Kong Frederik d.VII`s Stiftelse.  400.000
Maren Beiers Mindelegat  88.070 
Socialstyrelsen – PUF  267.659
Antonius Fonden  46.000

I alt 1.009.729

Tilskud i alt 2.159.629  

 

En fælles tak
Vi takker alle privatpersoner, fonde, virksomheder og kommuner for jeres opbakning, tillid og støtte 
til forældre, der bliver alene med deres børn. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet i 2019.

En særlig tak til OAK Foundation for den generøse bevilling til opførelse af et kollegium for enlige 
forældre og deres børn på Elstarvej i Valby.
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Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Protektor

Margrete Pump, formand
Ulrik Kampmann, næstformand
Mikkel Boel, kasserer
Majbritt Augustinus
Esben Trier Norden
Camilla Cathrine Collet
Peter Tommerup
Vibe Klarup

Bestyrelse

Anja Cordes
Anne Pram Kjølbye
Bente Hyldahl Fogh
Birgit Meister
Birthe Klovborg
Birthe Philip
Caroline Heering
Carsten Kaag
Charlotte Rønhof
Christen W. Obel
Connie Kruckow
David Zahle
Dorthe B. Arnoldi
Ellen Hansen
Esben Trier Norden
Frede Christensen
Geeti Amiri
Hanne Weng
Hanne Thomsen
Henrik Dahl
Illa Westrup Stephensen

Repræsentantskabets medlemmer
Jane Hvidt
Jesper Gad Andresen
Jette Jørgensen
Julie Moestrup
Karin af Rosenborg
Kathrine Lilleør
Knud Brandenborg
Kristina Treschow
Kristina Aamand
Lars Perch Nielsen
Lene Fiorini
Line Aarsland
Line Barfod
Lis Augustinus
Lise Svanholm
Lise Nørgaard
Lise Bouet
Lone Brandenborg
Louise Stenbjerre
Lykke Obel
Majbritt Augustinus

Margrete Pump
Marianne Willumsen 
Marianne Jelved
Mette Moestrup
Mikkel Boel
Niels Erik Møller
Niels Holst Kjærsgård 
Nina Berrig
Pernille Skov Svanholm
Pia Allerslev
Poul Erik Høyer
Preben Erik Nielsen
Rosemarie Wedell-Wedellsborg
Stefan Hermann
Søren Friis
Tina Richter
Tove Flygare 
Ulla Britta Buch
Ulrik Kampmann
Vibeke Jørgensen
Ville Budtz



Bestyrelse

Margrete Pump
Marianne Willumsen 
Marianne Jelved
Mette Moestrup
Mikkel Boel
Niels Erik Møller
Niels Holst Kjærsgård 
Nina Berrig
Pernille Skov Svanholm
Pia Allerslev
Poul Erik Høyer
Preben Erik Nielsen
Rosemarie Wedell-Wedellsborg
Stefan Hermann
Søren Friis
Tina Richter
Tove Flygare 
Ulla Britta Buch
Ulrik Kampmann
Vibeke Jørgensen
Ville Budtz
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Børn vokser af sig selv. 
Motivation gør ikke.  

Derfor findes  
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 af  
journalist og ildsjæl Lis Møller.
Fonden er den 1. januar 2019 overgået til at være en erhvervsdrivende fond i forbindelse  
med fondens etablering af et kollegium.

§ 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.
Bestyrelsens medlemmer vælges ved selvsupplering, hvoraf 3 godkendes af repræsentantskabet.
I det omfang den til enhver tid gældende lovgivning kræver det, består bestyrelsen desuden af 
et antal medlemmer valgt af medarbejdere i fonden og dens eventuelle dattervirksomheder. 
De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af medarbejderne, deltager ikke i udpegelsen af det 
vedtægtsudpegede bestyrelsesmedlem, der udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering.
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. 
Hvis der er tale om et bestyrelsesmedlem godkendt af repræsentantskabet, kræver valg af et 

Fundats for Forælder Fonden



nyt medlem også repræsentantskabets godkendelse. Hvert år afgår 3 af bestyrelsens  
medlemmer, herunder 1 af medlemmerne godkendt af repræsentantskabet. Genvalg kan  
finde sted indtil det fyldte 75 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. 
Bestyrelsens beslutninger træffes, hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, ved flertal af de
mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes 
forfald – næstformandens stemme afgørende.
Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder. Årsmødet skal være det ene af disse  
bestyrel sesmøder.
Hvert år inden for 5 måneder efter regnskabsårets afslutning - dog så betids, at regnskabet  
kan være fondsmyndigheden i hænde inden udløbet af 5 måneder efter regnskabsårets  
afslutning - afholdes et årsmøde med følgende dagsorden:

1. Orientering om det seneste regnskabsår
2. Godkendelse af årsregnskabet
3. Beslutning om anvendelse af fondens overskud, herunder størrelsen af midler til uddeling, 
eller dækning af tab
4. Eventuelt valg eller genvalg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af bestyrelsesformand og næstformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

§ 4 Tegningsberettigelse
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af  
bestyrelsens næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 5 Ansættelse mv.
Bestyrelsen kan, såfremt fondens virksomhed nødvendiggør det, ansætte medhjælp,  
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ligesom bestyrelsen skal være bemyndiget til at afholde nødvendige udgifter i forbindelse med  
administrationen af fondens virksomhed. Bestyrelsen kan endvidere ansætte en direktør,  
hvis fondens forhold nødvendiggør dette.
Bestyrelsen kan nedsætte særlige arbejdsudvalg til forberedelse og løsning af specielle  
opgaver. Endvidere kan bestyrelsen træffe beslutning om nedsættelse af lokalkomitéer.  
For lokal komitéer udarbejder bestyrelsen vedtægter for disses virksomhed.

§ 6 Repræsentantskab
Til fonden er knyttet et repræsentantskab bestående af personer med interesse for fondens 
 arbejde. Nye medlemmer til repræsentantskabet vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen 
kan indstille kandidater til valg til repræsentantskabet. Valg af nye repræsentantskabs - 
med lemmer foretages på hvert ordinært repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet følger bestyrelsens arbejde og kan vejlede og rådgive bestyrelsen.

§ 7 Ordinært repræsentantskabsmøde
Under ledelse af fondens bestyrelse afholdes hvert år i maj måned ordinært  
repræsentant skabsmøde.
Indkaldelse af repræsentantskabets medlemmer sker ved bestyrelsesformandens  
foranstaltning med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens aflæggelse af beretning for fondens virksomhed.
Orientering om fondens regnskab.
Godkendelse af medlemmer af bestyrelsen
Eventuelt valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Eventuelt.

§ 8 Uddelinger
Uddeling af fondens frie reserver, herunder lånebevillinger, jfr. § 2, træffes efter  
bestyrelsens nærmere beslutninger.

§ 9 Kapital
Fondens grundkapital er kr. 8.500.000.



Bestyrelsen skal påse, at fondens midler er anbragt på forsvarlig måde. Fondens midler skal 
plejes og kan efter bestyrelsens skøn anbringes i danske eller udenlandske statsobligationer eller 
andre børsnoterede obligationer, aktier i danske eller udenlandske børsnoterede selskaber.  
Fondens bestyrelse kan endvidere beslutte, at fonden direkte eller indirekte via andre 
virksomheder skal investere i fast ejendom i Danmark og i pantebreve i danske ejendomme. 
Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på navn og skal deponeres i et anerkendt 
pengeinstituts depotafdeling

§ 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.

§ 11 Revision og regnskab
Fondens årsrapport revideres af en af bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens 
regler udpeget statsautoriseret revisor.
Fondens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Fondens årsrapport udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

§ 12 Vedtægtsændringer og fondens opløsning
Ændringer i vedtægterne kan ske, såfremt et 2/3 af bestyrelsens medlemmer tiltræder 
ændringerne. Til ændring af § 2 om fondens formålsbestemmelsen kræves endvidere, at 
Repræsentantskabet godkender ændringen med 2/3-flertal af de tilstedeværende medlemmer.
Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer 
for. Opløsning af fonden kræver endvidere, at repræsentantskabet godkender opløsningen 
med 2/3-flertal af de tilstedeværende medlemmer.
Ændringer af fundatsen eller fondens opløsning skal endvidere godkendes af fondsmyndigheden 
i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lovgivning.
I forbindelse med en opløsning af fonden skal fondens midler anvendes i almennyttigt og  
med fondens formål beslægtet øjemed.
Således enstemmigt vedtaget af bestyrelsen den 28. november 2018 og tiltrådt af  
repræsentant-skabet den 5. december 2018 i forbindelse med fondens overgang til at  
være en erhvervsdrivende fond.
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Sekretariatet
Daglig leder Eva Tufte

Lundtoftegade 21A 
2200 København N. 

 
Telefon 35 83 68 86  

mail@foraelderfonden.dk  
Find os på Facebook  

 
Husk det – benyt det:  

Donationer indbetales til
reg.nr. 4180 - kontonr. 400 0250 

eller mobilepay 2970 8986
 

Forælder Fondens fondsregisternr.: 7382  
Forælder Fondens CVR nr.: 46093828

www.foraelderfonden.dk

Forælder
   Fonden


