
 

Godhavn, den 18. oktober 2012 
Til medlemsinstitutionerne, 
 
I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i 
“Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge” 
 
Torsdag den 1. november 2012 (på årsmødets 2. dag) kl. 11.15 (indskrivning torsdag den 1/11 
8.30-9.00 og 11.00-11.15) 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 43 være at finde på medlemssiden på www.fadd.dk til venlig 
selvafhentning. Materialet vil desuden kunne hentes via et tilsendt link. 
 
OBS: På generalforsamlingen vil der foreligge trykte papirudgaver af årsskriftet. 
Ved problemer med at hente årsskriftet, kontakt os venligst på info@fadd.dk 

 
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 43) 
  
2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (Regnskabet  - 

forefindes i årsskriftet - udlægges på medlemssiden på www.fadd.dk i løbet af uge 43) 
 
3.         Indkomne forslag: Ingen  
 
4.  Fremtidigt arbejde – dialogpunkt:  

FADD og inklusionsaspektet - oplæg og drøftelse 
 

5.  Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2012/2013 justeres med  
 den fremskrivningsprocent, som KL anbefaler ift de generelle takstfremskrivninger.  

Således foreslår bestyrelsen – ihh til KLs anbefaling - at kontingentet for 2012/2013 
fremskrives med 1,9 %. (Denne principielle fremskrivningsmodel blev besluttet på 
generalforsamlingen i 2009)  

 
6.         Valg af formand 
 Følgende opfylder vedtægternes bestemmelser: 

Navn Bestyrelsespost Institution Status Evt. 
genopstilling 

Jens Nilsson Formand Sønderbro På valg Genopstiller 
ikke 1 

 
 
 
 

                                                 
1
 Jens Nilsson har fået andet arbejde pr. 22. oktober 2012 
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7.         Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  
 Følgende opfylder vedtægternes bestemmelser: 
 Fra bestyrelsen 

Navn Bestyrelsespost Institution Status Evt. 
genopstilling 

Søren Skjødt Næstformand Godhavn Ikke på 
valg 

Opstiller til 
formands-
posten 

Bjarne Jensen Kasserer  Familieinstitutio-
nen Bakkevej 

Ikke på 
valg 

 

Niels Brun 
Madsen 

Medlem Bøgholt På valg  Genopstiller 

Lone Pedersen Medlem B/U center Vejle 
Fjord 

På valg  Genopstiller 
ikke 

Peter Rødbro 
Johannessen 

Medlem Drosthuset 
Dyssegården 

På valg  Genopstiller 

Aksel Rask Medlem Tippen Ikke på 
valg 

 

 
Udenfor bestyrelsen opstiller: 
Forstander Gitte Callesen, Ny Møllegård, Odense (nuværende suppleant) 
Agnete P. Thomsen, forstander Oustruplund 

 
8. Valg af to suppleanter 
  
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) 
 
 
På bestyrelsens vegne …. 
 
 
Søren Skjødt 
Konstitueret formand 
Forstander for Godhavn 
Godhavnsvej 1 
3220 Tisvilde 
ss@godhavn.dk  
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