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Vores daglige mission er
sammen med forældrene
og deres børn at være
med til at vende
underskud til overskud.
I Forælder Fonden er vi
på familiernes hold.

Siden 1966 har Forælder Fonden arbejdet for at hjælpe enlige forældre, der
befinder sig i en udsat livsposition, og deres børn.
Vi har set, at børn fra udsatte familier i markant højere grad end andre børn
præges af udfordringer, der synes at underminere deres trivsel og engagementet
i livet både i og udenfor familien. Mange børneliv i Danmark får ikke lov til at
bære præg af stimuleret nysgerrighed, stærke sociale relationer samt en lethed
og glæde ved livet. Forælder Fonden mener, at alle børn har ret til dette,
uafhængigt af deres forældres økonomiske eller sociale status.
I Forælder Fonden ser vi en styrkelse af forældrenes trivsel og evne til at håndtere
en ofte meget udfordrende hverdag alene med børnene som det stærkeste og
mest holdbare bud på en løsning til at skabe de bedst mulige liv for børnene.
Vi har valgt at koncentrere vores indsats om at understøtte forældrene ud fra
en helhedsorienteret tilgang, hvor fokus rettes på de områder, hvor den enkelte
forælder har brug for hjælp. Alt efter den enkelte forælders behov hjælper vi
med bolig, støtte til at lægge en plan for at komme godt videre i livet, tilbud om
fællesskab med andre børnefamilier og konkret rådgivning og støtte i svære
livssituationer. Vi arbejder med empowerment og ud fra en psykosocial tilgang
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og et princip om hjælp til selvhjælp. Derved giver vi det bedste fundament for
at opbygge varig styrke hos den enkelte. Den frivillige og professionelle indsats
i Forælder Fonden fungerer i et tæt samspil, for derigennem at sikre forælderen
og barnet den bedst mulige støtte og hjælp.
Det skaber stærkere familier, når mor eller far får gode vilkår for at trives i
hverdagen og nå flere af deres drømme og mål.
Vi arbejder med enlige forældre, som kæmper med flere former for udsathed, typisk
af økonomisk, social eller helbredsmæssig karakter. Der er oftest tale om komplekse
sager, hvor flere typer af udsathed spiller sammen og forstærker hinanden negativt.
De forældre, der henvender sig til Forælder Fonden, er ofte tynget af akutte
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kriser, som typisk knytter sig til forholdet med den tidligere partner. Konflikter, som udspringer af svære skilsmisser, komplicerede samværsordninger med
børnene eller en forholdshistorik med vold inde i billedet, optræder hyppigt.

Oversigt over
Forælder Fondens virksomhed

Derfor starter vores indsats ofte med en stabilisering af familiens tilværelse her
og nu, før det er muligt gennem vores socialfaglige arbejde at komme i dybden
med den udsathed, der præger familiens liv.
En betragtelig del af de enlige forældre med børn, som kontakter Forælder Fonden, mangler en permanent bolig. Boligløsheden giver anledning til meget store
udfordringer hos målgruppen, og må nødvendigvis adresseres, hvis indsatsen i
forhold til andre problemer i familien skal lykkes.
Forælder Fonden møder familier, som lever i skjult hjemløshed – i en tilværelse
som midlertidig gæst hos venner og familie. Der er tale om en situation, som

Rådgivningskontoret har en daglig leder,
to socialrådgivere, en frivilligkonsulent, en
socialfaglig konsulent/kollegiekoordinator,
en kommunikations- og analysemedarbejder
og en administrativ medarbejder. Der ydes
råd og vejledning til forældre i hele landet,
der er alene med børn, og vi har fokus på
familiers samlede sociale situation.

Frivillige medarbejdere
hjælper til over det hele
i Forælder Fonden, fx i
forbindelse med vores boliger,
administration, kommuni
kation og fundraising.
Engagerede frivillige er
uundværlige i vores arbejde.

måske er mindre belastende og farlig end at sove på gaden, men som stadig kan
være voldsomt psykisk og økonomisk belastende for forældrene og deres børn,
og som samtidig er særdeles belastende for deres personlige netværk.
En indsats for at hjælpe vores målgruppe møder en række systemiske forhin-

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.

dringer. En af de væsentligste er den omfattende mangel på mindre boliger til
priser, som fx enlige forældre ville have mulighed for at betale, efter de er blevet
alene. Muligheden for at flytte væk fra byen eksisterer, men de personlige omkostninger, særligt for børnene, kan ofte gøre dette til et svært alternativ.
Der er nogle centrale udfordringer ved at være alene og samtidig kæmpe
med underskud på en række afgørende ressourcer. Som udsat enlig forælder
kan man have brug for et ’kærligt skub’ i form af hjælp til at styrke egne
kompetencer, så man kan udfylde rollen som den vigtigste person i børnenes
liv og give dem et trygt fundament at bygge deres eget liv på. Det ’kærlige skub’
giver vi gerne.
Vores daglige mission er sammen med forældrene at være med til at vende underskud til overskud. I Forælder Fonden er vi på familiernes hold.
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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.
Telefon 39 61 21 35.

Forældrekollegierne ligger på Frederiksberg, i Jægerspris og i Valby. Huset på
Frederiksberg har 13 boliger, 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.

Med udgangspunkt i vores målsætning om at kunne hjælpe sårbare enlige
forældre bedst muligt, iværksatte fondens ledelse i slut november 2019 et nyt
videns- og dokumentationsprojekt. Formålet var indledningsvist at afsøge
den offentligt tilgængelige forskning på social- og velfærdsområdet for dels at
få et stærkere grundlag for fondens rådgivnings- og støttearbejde, og dels at
identificere områder, hvor den nuværende viden om enlige forældre i en sårbar
livsposition trænger til friske øjne. Dette er lykkedes, og første led i projektet
er nu mundet ud i en rapport. Her samler vi resultaterne af litteraturstudiet,
og forsøger med afsæt i denne viden at tegne konturerne af de udfordringer,
som målgruppen oftest har tæt inde på livet.

Ny viden
Enlige forældre i en sårbar
livsposition 2020

Rapporten uddyber og understreger, hvad vi konstaterer hver dag:
Forælder Fonden arbejder med mennesker, som ofte skal overkomme store
vanskeligheder for at genfinde et stabilt ståsted for dem selv og deres børn.
Udfordringerne kan være mange, og dækker navnlig over længere perioder
som boligløse, økonomisk stress som følge af et hverdagsliv dikteret af særdeles
stramme budgetter og samtidig en betydeligt højere risiko for forskellige
former for social- og helbredsmæssig mistrivsel. Den sårbare livsposition er
typisk et resultat af, at flere af disse problemer rammer samtidig. Dermed
bliver den enkeltes ressourcer utilstrækkelige til at klare sig uden hjælp –
særligt i et Danmark med stadigt mere pressede bolig- og arbejdsmarkeder.
Markeder, der nu som resultat af coronakrisen, kun er blevet endnu mere
udfordrende at navigere.

Sårbarhed i flere dimensioner – Hvad kæmper målgruppen særligt med?
Akutboliger har længe været en central del af Forælder Fondens arbejdsområde, og de mange husvilde forældre, der henvender sig i fondens rådgivning,
har været styrende for et af rapportens fokusområder: boligløshed. Særligt den

Forælder
Fonden

skjulte variant, hvor forældrene bor midlertidigt hos venner og familie, i mens
de jagter en bolig og prøver at holde hverdagen sammen for børnene. Forældrene i denne situation er typisk yngre, uden arbejde og hyppigt præget af
psykisk mistrivsel, som kommer til udtryk i form af fx angst og depression.
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Beskrivelser af livet som såkaldt ”sofasover” tegner billedet af en stærkt
stressende tilværelse, hvor det personlige netværk slides tyndt, og selvværdet
dagligt udfordres.

Økonomisk og socialt har udsatte forældre desuden typisk markant flere
problemer at slås med end forældrene i den almindelige danske parfamilie.
Ofte er der kun få tusind kroner til overs, når de faste udgifter er betalt, og
for fattige, enlige forsørgere er økonomisk relateret stress over boligudgifter,
regninger og manglende luft i budgettet et bekymrende almindeligt fænomen.
Gruppen af socialt udsatte, som fondens målgruppe ofte falder ind under,
beretter samtidig om hyppige og vedvarende følelser af at være alene i livet
og blive holdt udenfor. Problemerne tynger forældrene, og gør drømme om

Hvordan er rapporten blevet til?
Processen – Rapportens tekst er lavet i et samspil mellem udviklingsmedarbejder, Andreas Larsen, og daglig leder Eva Tufte fra slut november 2019 og frem
til april 2020. Rapporten er blevet forelagt for bestyrelsen, og forventes udgivet i
løbet af sommeren.
Kilder – Rapporten baserer sig overvejende på nyere undersøgelser fra Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd samt materiale fra andre aktører på socialområdet, herunder navnlig Rådet for Socialt Udsatte og Arbejderbevægelses
Erhvervsråd. Det er sjældent muligt at finde kilder, som direkte undersøger
vilkårene for enlige forældre.

ny uddannelse og stabile job sværere at realisere uden hjælp. Når denne
udebliver, er det ikke kun forældrene selv, men også børnene, der bliver
ramt. I rapporten ser vi også på deres vilkår i de socialt pressede familier.
Mobning, skoleskift og følelsesmæssig mistrivsel – samt negativ social arv
– er ofte nogen af konsekvenserne af en opvækst præget af forældrenes

Enlige udsatte forældre
Udfordringer i tal

sårbare livsposition.

Boligløshed – 68 procent af sofasoverne (samlet gruppe) er under 40 år, 73
Vejen frem
Rapporten har tydeliggjort, at der mangler viden – både om det nærmere
omfang af forældrenes udfordringer, og hvordan vi bedst kan sætte ind som
organisation. Med afsæt i konklusionerne fortsætter Forælder Fonden nu
videns- og dokumentationsprojektet med en daglig indsamling af nye
oplysninger via rådgivningsarbejdet. Tanken er, at vi dermed på sigt kan
bidrage til at øge mængden af viden om enlige udsatte forældre, og samtidig
blive endnu bedre til at hjælpe de familier, der kontakter os til dagligt.
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procent er på kontanthjælp og omkring 50 procent er ramt af psykisk sårbarhed
i form af særligt depression, angst og PTSD.

Økonomi – Estimeret månedligt rådighedsbeløb på mellem 2.450 og 3.300 kr.
Af de fattige enlige forældre oplever 28,5 procent deres boligudgift som en stor
byrde, 27,5 procent har svært ved at betale deres regninger og 37,7 procent har
sjældent eller aldrig penge til overs hver måned. Tallene er mellem 3 – 5 gange
højere end for ikke-fattige par med børn.

Socialt – Af de socialt udsatte (samlet gruppe) oplever 80 procent at føle sig
alene i livet, 70 procent vurderer deres eget helbred negativt, og 57 procent føler
sig holdt udenfor i samfundet. De tilsvarende tal for majoriteten i Danmark er
henholdsvis 2, 6 og 6 procent til sammenligning.

Resultatopgørelse for 2019
Note

Huslejeindtægter
Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger
Ejendomsomkostninger
Bruttoresultat

Balance pr. 31.12.2019
2019
kr.

Note

2018
t. kr.

4.805.873

3.592

2

5.650.615

2.759

3

(3.158.257)

(1.149)

(2.038.891)

(3.236)

5.259.340

1.966

2019
kr.

Note

2018
t. kr.

50.436.034

45.993

50.436.034

45.993

50.436.034

45.993

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

1.130.789

492

154.474

204

Tilgodehavender

1.285.263

696

Andre værdipapirer og kapitalandele

7.906.320

5.285

Andre værdipapirer og kapitalandele

7.906.320

5.285

Likvide beholdninger

4.848.456

12.065

Omsætningsaktiver

14.040.039

18.046

Grunde og bygninger
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

6

(2.553.147)

(1.901)

(1.809.567)

0

(1.435.764)

(1.049)

Driftsresultat

(539.138)

(984)

Andre finansielle indtægter

303.311

116

Årets resultat

(235.827)

(868)

Aktiver

64.476.073

64.039

(235.827)

(868)

Grundkapital

8.500.000

10.429

(235.827)

(868)

Henlagt til uddelinger

1.200.000

1.481

Overført overskud eller underskud

3.175.718

1.202

Egenkapital

12.875.718

13.112

Personaleomkostninger

4

Af- og nedskrivninger
Andre driftsomkostninger

5

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

1.763.080

1.700

7

47.480.813

46.991

8

49.243.893

48.691

Deposita

542.967

486

Leverandører af varer og tjenesteydelser

890.162

589

Anden gæld

277.372

181

Kortfristede gældsforpligtelser

645.961
2.356.462

980
2.236

Gældsforpligtelser

51.600.355

50.927

Passiver

64.476.073

64.039

Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Langfristede gældsforpligtelser

Periodeafgrænsningsposter
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9

Begivenheder efter balancedagen

1

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10
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Tilskud 2019
Donationer, private fonde og legater 2019
ikke øremærkede

Kroner

Any og Richard Sperlings Fond
A/S Dampskibsselskabet Orients Fond
Augustinus Fonden
Bygmafonden
C. W. Strandes Legatfond
Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru
Det Arnstedtske Familiefond
Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
Hannes Fond
Henry og Mary Skovs Fond
Hoffmann og Husmans Fond
Lemvigh-Müller Fonden
Liljeborgfonden
Lions Hedeland
Lægeforeningens Boligers Fond
Metro-Schrøder-Fonden
Simon Spies Fonden
Varelotteriet
Vemmetofte Kloster
William og Hugo Evers Fond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Aase og Einar Danielsens Fond

30.000,00
10.000,00
100.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
4.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
75.000,00
75.000,00
50.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
25.000,00
180.000,00
10.000,00
4.000,00
125.000,00
100.000,00

Tilskud - Øremærkede

Kroner

Børnelegatet af 1976
Direktør Valdemar Vennstrøm og hustrus Fond
Gurli og Poul Madsens Fond
Det A.P. Møllerske Støttefond
Nordea Fonden
Tømmerhandler Johs. Fogs Fond
VMOK Fonden
Østifterne f.m.b.a 1
Frederik VII’s Stiftelse

20.000,00
50.000,00
150.000,00
300.000,00
20.000,00
15.000,00
25.000,00
15.200,00
400.000,00

I alt 975.200,00
Det Obelske Familiefond (flerårigt)

5.901.000,00

Donationer fra private fonde og legater i alt 7.896.300,00
Offentlige tilskud 2019
ULFRI (Socialstyrelsen)
PUF (Socialstyrelsen)
Kommunale tilskud (§18)

366.000,00
250.000,00
187.000,00

Offentlige tilskud i alt 803.000,00

I alt 1.000.300,00
Tilskud fra private fonde og legater og offentlige puljer i alt 8.699.300,00

En særlig tak til Det Obelske Familiefond for den generøse donation til projektet ’Videre i livet –
støtte til enlige forsørgere og deres børn’. Projektet skal løbe i perioden 2020 – 2023.
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Protektor
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Repræsentantskabets medlemmer
Anja Cordes
Anne Pram Kjølbye
Bente Hyldahl Fogh
Birgit Meister
Birthe Klovborg
Birthe Philip
Camilla Cathrine Collet
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

Jane Hvidt
Jesper Gad Andresen
Jette Jørgensen
Julie Moestrup
Grevinde 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
Majbritt Augustinus
Margrete Pump
Marianne Willumsen

Marianne Jelved
Mette Moestrup
Mikkel Boel
Niels Holst Kjærsgård
Nina Berrig
Peter Munk Tommerup
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
Vibe Klarup
Vibeke Jørgensen
Ville Budtz

Majbritt Augustinus
Esben Trier Norden
Camilla Cathrine Collet

Peter Tommerup
Vibe Klarup

Louise Rydgren
Mariann Uhrlund Due
Sidsel Juul Carlsen
Simone Kirk Røn
Susanne Fabricius

Ursula Bek Craig
Hanne Kirstein
Vania Larsen

Det skaber stærkere
familier, når mor eller
far får gode vilkår for
at trives i hverdagen
og nå flere af deres
drømme og mål.

Bestyrelse
Margrete Pump, formand
Ulrik Kampmann, næstformand
Mikkel Boel, kasserer

Medarbejdere
Eva Tufte (Daglig leder)
Andreas Larsen
Birgitte Krogh
Bjørn Engtorp
Hanne Kirstein
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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 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 nyt

medlem også repræsentantskabets godkendelse. Hvert år afgår 3 af bestyrelsens medlemmer,
herunder 1 af medlemmerne godkendt af repræsentantskabet. Genvalg kan finde sted indtil
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
bestyrelsesmøder.
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, 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 lokalkomitéer 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 repræsentantskabsmedlemmer
foretages på hvert ordinært repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet følger bestyrelsens arbejde og kan vejlede og rådgive bestyrelsen 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
§ 7 Ordinært repræsentantskabsmøde
Under ledelse af fondens bestyrelse afholdes hvert år i maj måned ordinært repræsentantskabsmøde. 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
repræsentantskabet den 5. december 2018 i forbindelse med fondens overgang til at
være en erhvervsdrivende fond.

Rådgivningskontoret
Schleppegrellsgade 8, kld.
2200 København N.
Telefon 35 83 68 86.
Telefontid mandag til fredag kl. 10-14
mail@foraelderfonden.dk
Find os på Facebook
Husk det – benyt det:
Donationer kan indbetales til
reg.nr. 3001 - kontonummer 0012736878
MobilePay 49 45 29
Forælder Fondens fondsregisternr.: 7382
Forælder Fondens CVR nr.: 46093828
www.foraelderfonden.dk
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