
 

 

Godhavn, den 25. oktober 2013 
 
Til medlemsinstitutionerne, 
 
I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i 
“Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge” 
 
 
 
Torsdag den 14. november 2012 (på årsmødets 2. dag) kl. 14.00 (indskrivning 13.45-14.00) på 
Hotel Comwell Grand Park, Ørnumvej 6 · 4220 Korsør · Tlf. +45 5835 0110 · E-mail: 
hotel.grandpark@comwell.dk 

 
 
 

Vi gør opmærksom, at formandens beretning, resultatnotat og regnskab i lighed med de 
foregående år er samlet i et årsskrift. 
Årsskriftet vil i løbet af uge 44 være at finde på medlemssiden på www.fadd.dk til venlig 
selvafhentning. Materialet vil desuden kunne hentes via et tilsendt link. 
Ved problemer med at hente årsskriftet, kontakt os venligst på info@fadd.dk 
 
OBS: På generalforsamlingen vil der foreligge trykte papirudgaver af årsskriftet. 

 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
 
Søren Skjødt, formand 
 
Forstander på Godhavn 
Godhavnsvej 1, 3220 Tisvilde 
ss@godhavn.dk 
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Generalforsamlingen i FADD – 14. november 2013 

 
Generalforsamlingen indledes med:  
A. Præsentation af dirigent  
B. Valg af to stemmetællere 
 
Dagsorden: 
1. Formandens beretning aflægges til godkendelse (Beretningen - forefindes i årsskriftet - 

udlægges på medlemssiden på www.fadd.dk i løbet af uge 44) 
  
2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (Regnskabet  - 

forefindes i årsskriftet - udlægges på medlemssiden på www.fadd.dk i løbet af uge 44) 
 
3.         Indkomne forslag:  

A. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: Nyt navn til FADD 
Nuværende tekst:  
§ 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn 
og unge. 

Forslag:  
§ 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn 
og unge 

B. Bestyrelsen ønsker opbakning fra Generalforsamlingen den 14. november 2013 til på 
generalforsamlingen 2014 – med udgangspunkt i forudgående drøftelser på GF 2013 
og på et medlemsmøde foråret 2014 at stille forslag på GF 2014 om 

 ny vedtægtsformulering for så vidt angår repræsentation og bestyrelsens 
sammensætning 

 fastsættelse af nye kontingentsatser  
 

C. FADDs bestyrelse bemyndiges til inden GF 2014 at optage kostskoler, børnehuse, 
dagbehandlingstilbud og heldagsskoler, der arbejder med udsatte børn og unge som 
medlemmer af FADD  
 

D. FADDs bestyrelse bemyndiges til at fastsætte kontingentet for nye medlemmer det 
første år 

 
4.  Fremtidigt arbejde - dialogpunkt 

 Såfremt Generalforsamlingen stemmer for bestyrelsens forslag om nyt foreningsnavn: 
   Form og indhold i processen frem mod næste generalforsamling: Muligheder og faldgruber. 
 
5.  Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent 

 Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2013/2014 opjusteres med 5 % for alle og at   

 maximumsbeløbet hæves fra nuværende 13.816,- til 23.000,- 

 minimumsbeløbet hæves fra 4058,- til 4500,- 
 
6.         Valg af formand 
 Følgende opfylder vedtægternes bestemmelser: 

Navn Bestyrelsespost Institution Status Evt. 
genopstilling 

Søren Skjødt Formand Godhavn På valg Genopstiller i 
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7.         Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  

 Følgende opfylder vedtægternes bestemmelser: 
 Fra bestyrelsen 

Navn Bestyrelsespost Institution Status Evt. 
genopstilling 

Gitte  
Callesen 

Næstformand Ny Møllegård, Odense Ikke på 
valg 

 

Bjarne  
Jensen  

Kasserer  Familieinstitutionen 
Bakkevej, Hedensted 

På valg Genopstiller 
ikke 

Aksel  
Rask 

Sekretær Tippen, Varde På valg Genopstiller 
ikke 

Peter Rødbro 
Johannessen 

Medlem Drosthuset 
Dyssegården, 
Kokkedal 

Ikke på 
valg  

 

Agnete P. 
Thomsen 

 Områdeleder, region 
MIDT 

Ikke på 
valg 

 

Niels Brun 
Madsen 

Medlem Bøgholt/Miniinstitutio
nerne, Århus 

Ikke på 
valg 

Udtrådt af 
bestyrelsen 
1. april 2013 1 

 
Følgende har meddelt deres kandidatur: 

 Forstander Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg (nuværende 
suppleant) 

 Forstander Hanne Dalsgård, Skovgården, Næstved (nuværende suppleant) 

 Forstander Anette Rubin, Orøstrand, Holbæk 
 
8. Valg af to suppleanter 
 Følgende har meddelt deres kandidatur: 

o Forstander TinaMaria Larsen, den sikrede institution Kompasset, Brønderslev 
o Forstander Rune Meyer, Døgncenteret, Århus 

  
9. Valg af medlemmer til særlige udvalg, såfremt generalforsamlingen nedsætter 
 sådanne 

 Herunder en opfordring til deltagelse i øst og vest-gruppernes arbejde (planlægning af 
 årsmøder) 
 
 Eventuelt. 

 
 
OBS! “Hver medlemsinstitution har én stemme på generalforsamlingen.  

Er en medlemsinstitutions leder undtagelsesvis afskåret fra at være til stede på 
generalforsamlingen, kan forstanderen meddele én af institutionens medarbejdere skriftlig 
fuldmagt”. (JF Vedtægterne) 
 
 
  
  

                                                
1 På grund af andet arbejde 
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Bilag  

Vedr bestyrelsens forslag under punkt 3: Indkomne forslag 
 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: Nyt navn til FADD 

 

Nuværende tekst:  
§ 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Foreningen af Danske Døgninstitutioner for 
børn og unge. 

Forslag:  
§ 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte 
børn og unge 

 
Motivation 
Udgangspunktet er ønsket om at: 

 øge foreningens mulighed for at samle institutioner og tilbud, der arbejder med udsatte 
børn og unge i det specialiserede socialpædagogiske arbejdsfelt 

 afspejle de typer af tilbud som aktuelle medlemmer tilbyder kommunerne 

 intensivere kvalifikationen af politikeres og administratorers beslutningsgrundlag - for at 
fremme de generelle vilkår for udsatte børn og unge  

 kunne fastholde (som minimum) kontingentindtægter på 1 mill 
 

I konsekvens af forslaget foretages følgende ændringer i efterfølgende paragraffer i 
vedtægten – alene for så vidt angår navneændringen 

Nuværende tekst:  
§ 3 FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er:  
 At repræsentere medlemsinstitutionernes faglighed og faglige interesser overfor offentlige 
myndigheder, interesseorganisationer m.fl.  
 At udbygge kontakten og fremme samarbejdet mellem institutionerne såvel på regionalt 
plan som på landsplan  
 At samarbejde med andre foreninger m.v. til hjælp for børn og unge på såvel nationalt som 
internationalt plan  
 At udbrede forståelse for arbejdet med børn og unge samt  
 At stimulere til støtte af forskning m.v. omkring danske døgninstitutioner. Formålet søges 
opfyldt bl.a. ved afholdelse af møder og konferencer. For at fremme specielle mål/specialer 
kan der dannes sektioner eller kategorier inden for foreningens rammer. 

Forslag: 
§ 3 FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er:  
 At repræsentere medlemsinstitutionernes faglighed og faglige interesser overfor offentlige 
myndigheder, interesseorganisationer m.fl.  
 At udbygge kontakten og fremme samarbejdet mellem institutionerne såvel på regionalt 
plan som på landsplan  
 At samarbejde med andre foreninger m.v. til hjælp for børn og unge på såvel nationalt som 
internationalt plan  
 At udbrede forståelse for arbejdet med børn og unge samt  
 At stimulere til støtte af forskning m.v. omkring foreningens medlemsinstitutioner. 
Formålet søges opfyldt bl.a. ved afholdelse af møder og konferencer. For at fremme 
specielle mål/specialer kan der dannes sektioner eller kategorier inden for foreningens 
rammer. 
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Nuværende tekst:  
§ 4 MEDLEMSKAB AF FORENINGEN Som medlemmer af foreningen kan optages danske 
døgninstitutioner, der arbejder med børn, unge og/eller familier med sociale og/eller 
psykiske vanskeligheder. Herudover kan institutioner fra beslægtede virkefelter optages 
som medlemmer, idet kriterierne for optagelse af sådanne institutioner skriftligt fastlægges 
af den til enhver tid værende bestyrelse. Optagelse sker efter skriftlig anmodning om 
indmeldelse, der skal være underskrevet af den optagelsessøgende institutions leder. 
Anmodningen fremsættes overfor foreningens bestyrelse, der skal imødekomme 
anmodningen, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Nægtes en ansøger 
optagelse, skal spørgsmålet om optagelse på ansøgerens begæring forelægges den 
førstfølgende generalforsamling. Optagelse sker med virkning fra den 1. i måneden efter 
bestyrelsens godkendelse af den optagelsessøgende, og det nye medlem betaler et 
forholdsmæssigt beregnet kontingent for det løbende kontingentår. Udtrædelse af 
foreningen sker ved skriftlig opsigelse, der skal være underskrevet af den udtrædende 
institutions leder. Udtrædelsesvarslet er 3 måneder til udgangen af et regnskabsår. 

Forslag:  
§ 4 MEDLEMSKAB AF FORENINGEN Som medlemmer af foreningen kan optages danske 
døgn- og dagtilbud, der arbejder med udsatte børn, unge og/eller familier med sociale 
og/eller psykiske vanskeligheder. Herudover kan tilbud fra beslægtede virkefelter optages 
som medlemmer, idet kriterierne for optagelse af sådanne tilbud skriftligt fastlægges af 
den til enhver tid værende bestyrelse. Optagelse sker efter skriftlig anmodning om 
indmeldelse, der skal være underskrevet af det optagelsessøgende tilbuds leder. 
Anmodningen fremsættes overfor foreningens bestyrelse, der skal imødekomme 
anmodningen, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Nægtes en ansøger 
optagelse, skal spørgsmålet om optagelse på ansøgerens begæring forelægges den 
førstfølgende generalforsamling. Optagelse sker med virkning fra den 1. i måneden efter 
bestyrelsens godkendelse af den optagelsessøgende, og det nye medlem betaler et 
forholdsmæssigt beregnet kontingent for det løbende kontingentår. Udtrædelse af 
foreningen sker ved skriftlig opsigelse, der skal være underskrevet af det udtrædende 
tilbuds leder. Udtrædelsesvarslet er 3 måneder til udgangen af et regnskabsår. 

 
 
 


