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Vi er der for dig, så du kan 
være der for dit barn

Årsberetning 2021



“Jeg ved ikke hvordan min situation havde set  
ud, hvis ikke det var for Forælder Fonden. 

 Den ville være meget usikker og det ville ikke  
være til at vide, hvad næste dag ville bringe” 

Beboer, Forælder Fondens lejligheder 
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Hver dag bliver mindst 2 ægtepar formelt skilt og sikkert 

lige så mange samlevende går fra hinanden. Danmark 

har europarekord i antal enlige forsørgere – og den 

offentlige diskurs er, at det ikke er en social begivenhed 

at blive skilt.

Nej, men det bliver et alvorligt samfundsproblem, når 

en sårbar enlig forælder skubbes ud over kanten af 

den brede vifte af sammensatte sociale problemer, 

som kan følge i kølvandet på et samlivsbrud. Vold, 

konflikter med ekspartner, uenighed om samvær og 

forældremyndighed, hjemløshed, dårlig økonomi og 

ensomhed er blot nogle af de eksempler, vi hver dag 

hører om hos Forælder Fonden. 

Den sociale arv
Når en enlig forælder går fra at være en sårbar 

forælder til at blive en udsat enlig forælder, så har 

det en direkte effekt på børnene. Og det er her, at 

den enkelte forælders private udfordringer bliver et 

samfundsproblem, der rækker langt ind i fremtiden. 

Det er dokumenteret, at en enlig forælders nedsatte 

forældrekompetencer påvirker barnet under hele dets 

opvækst og trækker tråde ind i voksenlivet. Børn der 

vokser op i en skilsmisseramt familie, klarer sig f.eks. 

dårligere i skolen og har større risiko for at blive kriminel. 

Og den familietype i Danmark, hvor der er den største 

andel af lavindkomst, er familier bestående af én voksen 

og 2 børn. 

På tværs af alle større undersøgelser optræder enlige 

forældre og deres børn i den forkerte ende af statistikkerne. 

Forældrene er således fattigere, oftere afhængige af 

overførselsindkomster, er dårligere uddannede end 

gennemsnittet og deres liv er i højere grad præget af 

problemer med helbredet – både fysisk og psykisk. 

Forælder Fonden griber den enlige 
forælder – før det er for sent
Forælder Fonden blev startet i 1966 af journalist og 

ildsjæl Lis Møller under navnet Boligfonden For Enlige 

Mødre. En organisation der i begyndelsen kæmpede 

kampen for mødrene.

Lis Møller så, i forbindelse med optagelser til et Tv-

program, et behov for at skabe bedre vilkår for enlige 

mødre og deres børn. Hendes grundtanke var, at 

styrkede man de enlige mødres livsvilkår, så kunne man 

hjælpe både børn og voksne til et bedre fundament, og 

dermed give dem et bedre grundlag for selvforsørgelse.  

I dag hjælper Forælder Fonden både enlige mødre 

og fædre og har udviklet sig til en professionel 

organisation. 

Tilbage i 60’erne var fondens fokus på at skaffe hjemløse 

enlige mødre en bolig. I dag er vores fokus på en 

professionel, helhedsorienteret, længerevarende og 

ikke mindst forebyggende rådgivningsindsats for alle 

enlige forældre med mulighed for en midlertidig bolig 

hvor nødvendigt. Som organisation er vi specialiseret i 

målgruppen.

I mere end 50 år har Forælder Fonden således kæmpet 

for sårbare enlige forældre og deres børn. 

Tusind tak til alle jer der har støttet vores indsats i 2021.

Usynlige sårbare enlige forældre og  
deres børn - et samfundsproblem vi  
sjældent taler om
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Hvem er de sårbare enlige forældre?
I Danmark er det normalt at være alene med børn. Hver fjerde danske 
børnefamilie består af en enlig mor eller far, der skal få hverdagen til at gå 
op. Der findes tæt på 190.000 hjem, hvor én voksen skal have styr på det 
praktiske fra madpakke til sygdom og samtidig hjælpe børnene med at 
navigere i alt fra matematik og dansk stil til det sociale liv i skolen. Det er en 
stor udfordring, som mange heldigvis lykkes med. Men når en familie brydes 
op, kan fremtiden hurtigt blive usikker for både forældre og børn. Hos 
Forælder Fonden møder vi hver dag alle dem, der ikke kunne klare det alene.

Der findes 190.000 eneforsørgere i Danmark, og VIVE vurderede i 2017, at 60.000 er i
risiko for social udsathed. 8.000 eneforsørgere kan allerede karakteriseres som værende udsatte.

Generel rådgivning Bolig/kollegie

65% er hjemløse
... eller befinder sig i en usikker bolig-
situation. Halvdelen er kørt fast i en 
ødelæggende konflikt med deres 
ekspartner, og næsten en tredjedel har 
været udsat for psykisk eller fysisk vold. 

80 %  oplever at føle  
sig alene i livet

I 2017 vurderede  
forsknings- og analyse-
centret VIVE, at op  
mod 43 procent  
af alle enlige forældre 
enten er i risiko for at 
blive udsatte, eller  
allerede er det. 
Det er dem, der kontakter 
os. Ofte om problemer 
de i lang tid har forsøgt 
at gemme væk. 
 

af de forældre, vi har 
kontakt til, viser tegn 
på stress eller psykisk 
mistrivsel hos dem og 
deres børn. Et lignende 
antal er ensomme, 
isolerede og mangler 
netværk - eller føler 
sig helt holdt udenfor i 
samfundet

40 % 

sårbare 190.000 i alt udsatte

Forælder Fondens målgruppe
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Jeg har ikke onde drømme 
om natten mere



 
 

Rådgivning 
Enlige forældre kan kontakte Forælder Fonden, når famili- 

en oplever udfordringer, de ikke kan klare alene. Konflikt-

fyldte partnerbrud, uenighed om forældremyndighed 

og samvær, økonomisk sårbarhed og akut boligmangel 

er typiske eksempler på de emner, som socialrådgivere i 

Forælder Fonden har hjulpet familier med at navigere i, 

siden organisationen startede arbejdet i 1966. 

Forælder Fondens indsatser er forebyggende og ret-

ter sig særligt mod at styrke forældrene og give trygge 

rammer om familien – for derigennem at skabe de bedst 

mulige betingelser for børnene at vokse op i. Vores indsats 

understøtter familien ud fra en helhedsorienteret tilgang, 

hvor fokus er på de områder, hvor den enkelte har brug for 

hjælp. 

Forælder Fonden tilbyder gratis landsdækkende råd-

givning af vores erfarne socialrådgivere. Rådgivningen kan 

enten foregå telefonisk eller hos Forælder Fonden i vores 

lokaler på Hejrevej 43 i København. 

Vi hjælper dig med det, 
som du har brug for
Forælder Fonden er en social hjælpeorganisation, der støt-

ter enlige forældre og deres børn i en sårbar livsposition. 

Vi giver bl.a. rådgivning inden for: 

• samlivsophør præget af konflikt

• samværskonflikt ml. forældrene om børn eller andre      

fysiske, psykiske eller sociale udfordringer

• vold (i alle former)

• hjemløshed

• svag økonomi

• ensomhed

• manglende netværk

• fysisk helbred

• trivsel

• stress

• Evt. sag i kommunen eller Familieretshuset

Hvad kan vi tilbyde? 
I Forælder Fonden kan vi bl.a. tilbyde: 

• Gratis afklaringsforløb i telefonen

• Individuelt tilrettelagt forløb –  kortere -  eller  

længerevarende

• Personlig rådgivning i København

• Telefonisk rådgivning i hele landet 

• Hjælp til kommunikation til myndighederne samt at 

være bisidder

• Partsrepræsentant hos Familieretshuset og kommunen 

• Hjælp hvis du har været udsat for psykisk eller fysisk 

vold af din ekspartner 

Akutboliger  
– tilbud til enlige forældre og deres børn 

Forælder Fonden har 42 akutboliger, som er beliggende i:

• Ballerup Kommune

• Brøndby Kommune 

• Frederiksberg Kommune 

• Gladsaxe Kommune 

• Hvidovre Kommune 

• Københavns Kommune 

• Lyngby-Taarbæk Kommune 

• Rudersdal Kommune 

Vores akutboliger må bebos midlertidigt af enlige 

forældre og deres børn. Da vi ikke altid har ledige boliger, 

kan vi ikke garantere, at vi kan hjælpe akut, men vurderes 

man at være i vores målgruppe for en af vores boliger, vil 

man blive opskrevet på vores interesseliste. 

”Det er et rigtig vigtigt tilbud. 
Det er ikke altid kommunen  
kan give de mest optimale  
muligheder for barn og mor. 
Der hjælper Forælder Fonden 
med tryghed og sikkerhed”
Beboer, Forælder Fondens lejligheder 

Forælder Fondens  
socialfaglige indsats
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Vores lejligheder, som typisk er møbleret, fremlejer vi 

over en kortere periode til en enlig mor eller far, der be-

finder sig i flere sårbare livspositioner såsom hjemløshed, 

økonomiske problemer, ensomhed eller konflikter med 

ekspartner. 

Som enlig forælder har man i første omgang mulighed 

for at leje en af vores lejligheder i 12 måneder. Hvis vi 

vurderer, at beboeren har brug for yderligere hjælp og 

støtte fra Forælder Fonden, og ikke har fundet et perma-

nent sted at bo, kan lejemålet forlænges, så man i alt kan 

bo i vores akutboliger i op til 23 måneder. 

Når man flytter ind i Forælder Fondens lejligheder, bliv-

er man tilknyttet en af vores socialrådgivere, som under 

hele lejeperioden følger tæt op med beboeren, hvordan 

denne har det og yder løbende råd- og vejledning. 

Den enlige forælder og socialrådgiveren udarbejder 

sammen en Fokusplan. Fokusplanen tager udgangspunkt 

i de problematikker, som beboeren har brug for støtte og 

hjælp til at få løst for at komme ud af sin sårbare livsposi-

tion samt finde en permanent bolig. 

Man bliver som udgangspunkt tilknyttet en netværks-   

frivillig, som desuden støtter og hjælper den enlige 

forælder med udgangspunkt i den udarbejdede Fokusplan. 
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”Forælder Fonden har givet  
mig en vis ro, hvilket har givet 
min datter ro og trygheden  
til at kunne vokse op under  
trygge rammer”
Beboer, Forælder Fondens lejligheder 

Efterværn
Forælder Fondens efterværn er en opfølgende ind-

sats rettet mod forældre, der fraflytter henholdsvis en 

akutbolig, en kollegielejlighed eller afslutter et længere-

varende forløb i Forælder Fondens generelle rådgivning. 

Formålet med indsatsen er at sikre, at de beboere, der 

flytter i egen bolig efter at have boet midlertidigt i en 

akutbolig, får den bedst mulige overgang til et ”nyt” liv. 

Selvom forælderen på dette tidspunkt vil være i stand til 

på egen hånd at håndtere de fleste udfordringer, er de 

sociale problemer ikke nødvendigvis alle løst, netværket 

kan være spinkelt eller ikke eksisterende, og familien skal 

til at etablere sig i et nyt boligområde.

Forælderkollegier – tilbud til enlige  
studerende og deres børn
På nuværende tidspunkt har Forælder Fonden tre 

kollegiehuse beliggende i København og omegn. 

Kollegiernes fysiske rammer varierer en hel del, men 

visionen om at enlige forældre under uddannelse kan bo 

i trygge omgivelser i et støttende hverdagsfælleskab er 

gennemgående for dem alle. 

Kollegierne er i videst muligt omfang forsøgt indrettet 

således, at det er muligt både at være sammen som 

familier til fællesskabsaktiviteter, samt at trække sig til 

sin egen bolig, hvor der som minimum er eget køkken. 

Faciliteterne varierer mellem kollegierne, men der er bl.a. 

rum til fysisk aktivitet, læsepladser og hyggekroge samt 

inviterende udefaciliteter, så det er muligt at opfylde så 

mange af forældre og børns behov som muligt i huset. 

Til hvert kollegie er der knyttet en social vicevært. 

Derudover er der socialrådgivere, som står for alle               

kollegierne. Disse varetager hver især forskellige funk-

tioner på kollegiet. Dels er de med til at sikre rammerne 

og strukturerne omkring hverdagslivet og fællesskabet 

på kollegiet, samtidig spiller de en central rolle i at støtte 

op om beboerne. Dette kan være i forhold til hjælp af 

umiddelbar og praktisk karakter eller i forhold til foræl-

drenes behov for hjælp til at skabe et overblik over deres 

situation og handlemuligheder, så de kan nå de mål, de 

har sat for sig selv og deres børn.  

Det er væsentligt at understrege, at der med mu-

ligheden for hjælp og støtte er tale om et tilbud, der 

stilles til rådighed for den enlige forælder. Det er ved-

kommende selv, der afgør, om han/hun vil benytte sig af 

tilbuddet. 
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“Jeg hører larmen fra sirenerne, da politibilen suser forbi 

vinduet. Fornemmelsen i ørerne forsvinder hurtigt,  

men en tanke bliver hængende. De skulle være kommet 

efter os. 

Dengang Lars truede med at springe ud fra altanen, hvis 

jeg tog med til julefrokosten. Eller den morgen, hvor han 

foran pigerne råbte mig ind i ansigtet, at de ville ende på 

gaden med en mor som mig. Og for hvert møgfald han 

gav mig, mens naboen fandt støvsugeren frem for at 

drukne larmen.

Men politiet kom aldrig. Der kom slet ikke nogen. I stedet 

var det mig, der gik.

Nu sidder vi fast. I en lille étværelses, og alt er til låns. I 

et år har jeg boet på krisecentret med mine piger, men vi 

kan ikke blive her længere. Jeg har snakket med kom-

munen, men de kan ikke hjælpe. 

En juniaften skriver jeg en lang besked til Forælder Fon-

den. Jeg har ikke hørt om dem før, men centrets rådgiver 

siger, at de før har kunnet hjælpe med en bolig.

***

Jeg møder Sarah på et kontor i Nordvest og der er så 

meget at fortælle. Om de 10 år med Lars, og om mine to 

små piger, der skriger, hver gang de skal se deres far, som 

Familieretshuset kræver. Det vælter ind med breve i min 

e-Boks i et virvar af regler, krav og indkaldelser. Lars er 

gået til angreb, og sender falske underretninger til kom-

munen; at jeg lyver, drikker – at jeg slår børnene. Og jeg 

føler mig så magtesløs. Og rasende. Men jeg er også hele 

tiden bange for at gøre noget forkert.

Sarah lytter til mig. Hun beder også sin kollega, Kasper, 

om at lytte. Mødet hos kommunen skal jeg ikke være så 

bekymret for. Det er ret standard. Kasper tager med som 

bisidder, og vi kan snakke sammen om, hvordan jeg skal 

tale med sagsbehandleren. Og jeg har rettigheder! Jeg 

har ret til at få hjælp, hvis børnene ikke vil se ham, og 

ret til at klage over Familieretshusets afgørelse. Forælder 

Fonden kan hjælpe mig med det hele. Et skridt ad gangen.

***

Det er september; vi er flyttet ind i en af Forælder Fon-

dens lejligheder, og Sarah har hjulpet med at få pigerne 

tilmeldt en børnehave i nærheden. Lejligheden er stadig 

kun til låns, men det er vores møbler, og pigerne har fået 

deres eget værelse. Den frivillige, Freja, var lige forbi 

med en bog, vi havde snakket om, og Sarah ringer senere 

om mødet i familieafdelingen på tirsdag. Jeg er også 

begyndt at se en psykolog, som er tilknyttet Forælder 

Fonden. Han spurgte mig - ”Hvordan har du det?”

Det er lang tid siden, at der har været plads til det 

spørgsmål. Stille og roligt begynder der også at være 

plads til andre ting. Til at læse en bog og gå i biografen 

med pigerne. Eller til at skrive til mine venner, og 

forklare, hvorfor jeg ikke har svaret i lang tid. Tid til at 

tænke, mærke efter, og planlægge. Jeg kan se en vej 

fremad igen, og jeg behøver ikke at gå den alene mere - 

enlig og sårbar”.

I Forælder Fonden møder vi mange historier, som 
ligner Nadias. Om hjemløshed, der gemmes væk på 
tilfældige sofaer, i krisecentre og ulovlige lejemål. 
Fortællinger om trusler og vold, som forældre og børn 
lever i skyggen af i årevis, før bruddet ikke kan undgås 
længere. Og om mangel på overblik og overskud - og en 
selvtillid knust i tusind stykker og ikke mindst frygten 
for at blive stemplet som en far eller mor, der ikke kan 
klare tingene.

Forælder Fonden er stedet, hvor alle enlige forældre 
kan fortælle frit om, hvordan det er at være alene med 
børn – også når man er socialt sårbar. Vi arbejder for at 
nå ud til så mange som muligt, og for at børn i familier 
med en enkelt forsørger får de samme muligheder, 
som alle andre børn i Danmark. 

Vi er der for forældrene, så de kan være der for  
deres børn.

Nadias vej tilbage
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Engagerede frivillige der brænder  
for sagen
Frivilligområdet har altid været en vigtig del af Forælder 

Fonden. I mange år har organisationen været drevet 

af ganske få lønnede medarbejdere, hvor de frivillige 

har spillet en helt afgørende rolle for organisationens 

aktiviteter. Selvom vi i dag har flere lønnede ansatte 

i sekretariatet, så bidrager de frivillige fortsat med 

vigtige ressourcer og kompetencer som muliggør, at 

vi kan tilbyde de enlige forældre og deres børn, der 

henvender sig til os, en helhedsorienteret støtte, som 

tager udgangspunkt i den enkelte families behov. Mange 

af organisationens aktiviteter og indsatser ville slet ikke 

være mulige uden de frivillige kræfter. 

En del af Forælder Fondens frivillige har selv på den 

ene eller den anden måde set, hvor udfordrende det 

kan være, at skulle få hverdagen til at hænge sammen 

som enlig forælder i en sårbar situation, og mange har 

oplevet, hvor stor en forskel det gør, når nogen rækker 

hånden ud og tilbyder sin hjælp og støtte. Flere af de 

frivillige har selv tidligere boet i Forælder Fondens 

midlertidige boliger og har efterfølgende haft et ønske 

om at give tilbage til organisationen ved at bidrage med 

et frivilligt engagement. 

Fælles for alle vores frivillige er, at de brænder for 

sagen og ønsker at anvende de kompetencer, de bringer 

med sig til at gøre en aktiv forskel for andre. Det har 

for de enlige forældre og børn, som Forælder Fonden 

kommer i kontakt med, en helt særlig værdi i sig selv at 

vide, at de frivillige hjælper af egen lyst og interesse. 

Et område i konstant udvikling
Som organisation er vi blevet mere ambitiøse på 

frivilligområdet, og der er et stort potentiale for nye 

aktiviteter og arbejdsområder, hvor særligt frivillighed 

kan gøre en forskel. Der udvikles derfor løbende nye 

frivilligroller med udgangspunkt i de behov, vi ser hos  

de enlige forældre, vi kommer i kontakt med, men i høj 

grad også på baggrund af de frivilliges egne idéer og 

input til os.

Frivilligområdet i 2021
Besøg på Den Blå Planet
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Udover at udvide og styrke de eksisterende 

frivilligindsatser har vi i 2021 blandt andet etableret et 

Fællesskabsteam, som består af frivillige, der ønsker 

at bidrage til at styrke fællesskabet blandt beboerne i 

Forælder Fondens midlertidige boliger. En stor del af de 

forældre, der bor i vores boliger, oplever en ensomhed i 

rollen som enlig forælder. Mange forældre har et spinkelt 

socialt netværk og er meget alene med børnene i  

deres fritid. 

Andre oplever, at de står i en situation, som er 

anderledes end deres sociale omgangskreds, hvorfor 

de har svært ved at finde ligesindede, som de kan spejle 

sig i og dele hverdagens udfordringer ift. at være enlig 

forælder. Fællesskabsteamet afholder udflugter og 

arrangementer for beboerne, hvor forældre og børn 

både får positive oplevelser sammen, og familierne 

får mulighed for at møde andre familier i en lignende 

situation og udvide deres sociale netværk blandt 

hinanden. Familierne har i 2021 været på tur til Den 

Blå Planet, i Tivoli og på Arbejdermuseet, som alle har 

doneret gratis billetter til Forælder Fondens familier, og 

der er mange både større og mindre arrangementer i 

støbeskeen for 2022.

Der er altid plads til flere i fællesskabet!
Vi arbejder hele tiden på at styrke sammenholdet 

blandt alle Forælder Fondens lønnede og frivillige 

medarbejdere, og et godt frivilligmiljø har en høj 

prioritering hos os. De mange forskellige frivilligroller 

hos Forælder Fonden sikrer, at man kan bidrage med 

lige netop de kompetencer og den mængde tid, man 

ønsker, så man også oplever at give og få det tilbage i sit 

frivillige arbejde, som man selv ønsker. Frivillige kommer 

og går, nogle har været hos os i mange år, nogle er aktive 

i få måneder, afhængigt af opgaven og hvor langt den 

enkeltes engagement og motivation rækker. Vi tilpasser 

hele tiden frivilligindsatsen til ressourcerne på området, 

og der er altid plads til flere i fællesskabet.

Fællesskabsteamet sammen med Forælder Fondens beboere ved Den Blå Planet



Far er blevet sjov  
at lege med igen
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Tusind tak til alle vores donorer  
som har bidraget til vores  
social-faglige indsats i 2021
Anna og Otto Pipers Fond
Any og Richard Sperlings Fond
A/S D/S Orient’s Fond
Augustinus Fonden
Bygma Fonden
Dansk Tennis Fond
Det Arnstedske Familiefond
Det Obelske Familiefond
Ellen Hørups Fond
Enid Ingemanns Fond
Fabrikant Adolph Møller og Hustrus Fond
Fonden af 24. december 2008
Frederiksberg Fonden
Frimodt-Heineke Fonden
Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Hoffmann og Husmans Fond
Enkefru Juliane Buntzens (født Køhlers) Mindelegat
Kong Frederik VII’s Stiftelse
Georg og Emilie Petersens Legatfond
Lemvigh-Müller Fonden
Liljeborgfonden
Lægeforeningens Boligers Fond
Marie og M. B. Richters Fond
Metro-Schrøder Fonden
Nordea-fondens Lokalpulje
Oak Foundation Denmark
Oda og Hans Svenningsens Fond
Ole Kirk’s Fond
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Spar Nord Fonden
Toyota-Fonden
TrygFonden
Varelotteriet
VMOK Fonden
Østifterne
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond

Socialstyrelsens ansøgningspuljer til: Landsdækkende frivillige sociale organisationer 
(ULFRI), frivilligt socialt arbejde (PUF) og julehjælp 
§18-midler fra Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Hvidovre, Københavns og  
Rudersdal Kommuner
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Resultatopgørelse for 2021

Nettoomsætning

Andre driftsindtægter 

Andre eksterne  omkostninger 

Ejendomsomkostninger 

Bruttoresultat

Personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger

Andre  driftsomkostninger 

Driftsresultat

Andre finansielle  indtægter 

Årets resultat 

Forslag til  resultatdisponering 
Overført resultat 

Resultatdisponering

1

2

3

4

5

Note
2021 

kr.
 2020 

kr.

5.246.284

8.097.320

(1.698.603)

(1.826.667)

9.818.334

(5.399.364)

(1.809.567)

(3.512.397)

(902.994)

904.443

1.449

1.449

1.449

5.175.169

8.177.752

(1.428.800)

(2.147.148)

9.776.973

(3.598.863)

(1.809.567)

(4.775.869)

(407.326)

381.154

(26.172)

(26.172)

(26.172)
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Balance pr. 31.12.2021

6

7

Grunde og bygninger

Materielle aktiver

Deposita

Finansielle aktiver

Anlægsaktiver

Andre tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

Note

2021 
kr.

2020
kr.

46.816.900

46.816.900

184.800

184.800

47.001.700

292.135

179.264

471.399

9.737.820

9.737.820

2.642.832

12.852.051

59.853.751

48.626.469

48.626.469

0

0

48.626.469

344.422

88.903

433.325

10.106.771

10.106.771

3.411.790

13.951.886

62.578.355

Aktiver
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Balance pr. 31.12.2021

8

9

10

11

12

Virksomhedskapital

Henlagt til uddelinger

Overført overskud eller underskud

Egenkapital

Anden gæld

Periodeafgrænsningsposter

Langfristede gældsforpligtelser

Deposita

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Anden gæld

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser

Passiver

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Note

2021 
kr.

2020
kr.

8.500.000

1.200.000

3.150.995

12.850.995

1.700.000

39.810.485

41.510.485

459.987

775.147

736.855

3.520.282

5.492.271

47.002.756

59.853.751

8.500.000

1.200.000

3.149.546

12.849.546

1.985.093

41.620.052

43.605.145

518.398

546.575

613.476

4.445.215

6.123.664

49.728.809

62.578.355

Passiver
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Egenkapitalopgørelse for 2021

Egenkapital primo

Årets resultat

Egenkapital ultimo

Henlæggelser består af henlæggelse til fondens formål med 850 t.kr. og henlæggelse til renovering  

af ejendomme med 350 t.kr.

Virksomheds-
kapital

kr.

Henlagt til 
uddelinger

kr.
I alt

kr.

Overført 
overskud eller 

underskud
kr.

8.500.000

0

8.500.000

1.200.000

0

1.200.000

3.149.546

1.449

3.150.995

12.849.546

1.449

12.850.995
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Protektor
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Bestyrelsen
Margrete Pump, formand 
Ulrik Kampmann, næstformand 
Mikkel Boel, kasserer 
Peter Tommerup 
Camilla C. Collet 
Kira West 
Lars Thylander 
Graves Simonsen 
Camilla Bjerre Damgaard 

Repræsentantskabet
Anja Cordes
Anne Pram Kjølbye
Annette Pollas
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
Frede Christensen
Geeti Amiri
Hanne Weng
Hanne Thomsen
Henrik Dahl
Illa Westrup Stephensen
Jane Hvidt

Medarbejdere 
Gwen Wisti, direktør
Mariann Uhrlund Due, administrationschef
Ursula Craig, kommunikationsansvarlig
Andreas Larsen, udviklingskonsulent
Simone Kirk Røn, udviklingskonsulent 
Anne Harsdorff Stein, boligkoordinator 
Kasper Borgström Kann, socialrådgiver
Sarah Garenfeld-Rerskov, socialrådgiver

Camilla Sperling, socialrådgiver
Sara Munksbøl, socialrådgiver

Sociale viceværter: 
Tekla Pomykala
Reem Al-alami 
Jessica Rosmunda Winberg 

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
Majbritt Augustinus
Marianne Willumsen
Mariannne Jelved

Niels Holst Kjærsgård
Nina Berrig
Pernille Skov Svanholm
Pia Sauer
Poul Erik Høyer
Preben Erik Nielsen
Rosemarie Wedell-Wedellsborg
Stefan Hermann
Tina Richter
Tove Flygare
Ulla Britta Buch
Vibe Klarup
Vibeke Jørgensen
Ville Budtz
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Forælder
   Fonden
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Nu glemmer mor ikke  
længere godnathistorien



Find os her

Støt os her

Forælderfonden.dk

Mobilepay 49 45 29

reg.nr. 3001 – kontonummer 0012736878

Forælder Fonden

Hejrevej 43, 4.tv

2400 København NV

Telefon 35 83 68 86

Telefontid tirsdag og torsdag kl. 10-14

mail@foraelderfonden.dk

Forælder Fondens CVR nr.: 46093828

www.foraelderfonden.dk

Hellerup Krisecenter

Hellerup Krisecenter er for kvinder  

(med eller uden børn),  der har været udsat  

for vold. Spørgsmål vedrørende eventuel  

indflytning rettes direkte til krisecenteret.

Hellerup Krisecenter 

Callisensvej 11

2900 Hellerup 

Tlf.: 39 61 21 35


