
 

 

Referat fra FADDs generalforsamling 14.november 2013 
 
FADDs formand Søren Skjødt indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte deltagere. 
Herefter blev Knud Byskov præsenteret som dirigent. 
Knud Byskov foreslog Lars Petersen og Kate Warburg som stemmetællere. De blev valgt uden modkandidater. 
Knud Byskov konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt og i henhold til vedtægterne. 
Fremmødte: 44 medlemsinstitutioner (ud af 118 mulige) var til stede 
 
1. Formandens beretning. 
Formand Søren Skjødt fremlagde på bestyrelsens vegne årets resultater.  
Der henvises til FADDs årsskrift 2013. 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
Søren Skjødt takkede særskilt Aksel Rask, Tippen, Varde og Bjarne Jensen, Bakkevej for deres indsats i 
bestyrelsen i hhv 4 og 12 år. 
 
2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Der henvises til FADDs årsskrift 2013. 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 
3. Indkomne forslag 
Søren Skjødt fremlagde og motiverede på bestyrelsens vegne forslaget om at ændre FADDs navn fra Foreningen 
af danske døgninstitutioner for børn og unge til Foreningen af døgn og dagtilbud for udsatte børn og unge. 
Forslaget havde karakter af en vedtægtsændring, hvorfor vedtægtens bestemmelse om at vedtægtsændringer 
kræver ….- måtte bringes i anvendelse. 
For forslaget stemte alle stemmeberettigede. 
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af mere end 50% fremmødte medlemmer stemmer for et 
vedtægtsændringsforslag. 
Da færre end 50% af alle stemmeberettigede  var mødt frem –og da mere end 2/3 af de fremmødte stemte FOR 
forslaget- er FADD forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Punkt b,c og d blev ikke sat til afstemning eftersom de alle var opfølgningsaktiviteter til navneændringen 
 
4. Fremtidigt arbejde – dialogpunkt 
Generalforsamlingens deltagere blev bedt om at drøfte muligheder og faldgruber ifm vedtægtsændringen: Nyt 
navn til FADD såfremt deltagerne stemte for forslaget. 
Deltagerne blev af dirigenten opfordret til at henvende sig til Henrik Kaustrup (info@fadd.dk) 
 
5. Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen havde foreslået generel forhøjelse af kontingentet på 5% 
Således at maximumsbeløbet hæves fra nuværende 13.816,- til 23.000,- og minimumsbeløbet hæves fra 4058,- 
til 4500,- 
Kontingentet er fortsat baseret på 2 typer af takster, som i 2013/2014 andrager::  

 Døgnpladser 423 kr.  
 Dagpladser 256 kr.  

 
For stemte: 43 
Imod stemte: 1 
Undlod at stemme: 1 
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6. Valg af formand 
Søren Skjødt blev valgt uden modkandidater 
 
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Valgt uden modkandidater: 

 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 
Valgt uden modkandidater: 

 Forstander TinaMaria Larsen, den sikrede institution Kompasset, Brønderslev 

 Forstander Rune Meyer, Døgncenteret, Århus 
  
9. Valg af medlemmer til særlige udvalg, såfremt generalforsamlingen nedsætter sådanne 
Dirigenten opfordrede til deltagelse i øst og vest-gruppernes arbejde (planlægning af årsmøder) 
 
Eventuelt 
Intet 
 
Dirigent: Knud Byskov 
 
Referent: 
 
Henrik Kaustrup 
 

 


