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DAV generalforsamling 2020 

Placering:  Hejrevej 43, 2. sal, 2400 København NV 

Dato:  20-06-2020 

Tidspunkt:  Kl. 10:00 - 14:00 
 Startede 10:20 

Punkter på dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

Indstilles til dirigent: Steffen Fjordside 

Godkendt v. simpelt flertal 

Indstilles til referent: Nanna Fjellerad 

Godkendt v. simpelt flertal 

Generalforsamling lovligt indkaldt; ikke afholdt inden april grundet COVID-19 

Dagsorden godkendt 

Ingen fuldmagter - simpelt flertal 9 stemmer for, 2/3 = 14 stemmer for 

2. Fremlæggelse af beretning 

Fra GF 2019 t.o.m. nu fremlægges af David, beretningen medsendes også særskilt i sin 

fulde længde. 

DAV eksisteret siden 2013 

Søgte ind i Egmont Fondens spireprogram i 2018 

2019: iværksatte rigtigt planer 

Fokus: gøre betingelser i anbringelser bedre end de er i dag - udligne forskelle 

mellem folk med anbringelsesbaggrund og ikke-anbringelsesbaggrund 

Fredag den 12-06-2020: overdrage anbefalinger baseret på erfaringer til 

Socialminister Astrid Krag 

Tale ind i reformprocessen m. Barnets Lov 

Rækkevidde: 

Været i pressen 54 gange 

Udkommet med 3 debatindlæg 

43 betalende medlemmer om måneden 

Fået større rækkevidde på div. sociale medier + hjemmesiden 

Nedsat ekspertpanel af 11 tidligere anbragtes 

Frivilligstrategi: melde sig ind på forskellige fagområder - ved at blive 

implementeret --> arbejde mere mangfoldigt --> foreningen bliver mere effektiv i 

sin opgave 

Anbringelsesområdet blev storpolitik; nytårstale + fokusområde i regeringsperioden 
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Vi kommer med politiske og praktiske anbefalinger 

Stor anerkendelse af os fra andre organisationer med fokus på bl.a. 

anbringelsesområdet (f.eks. Livsværk) 

Holdindsats 

Vi skaber en ny måde at udvikle velfærd på; skabt en kanal som andre områder 

kunne ønske at lade sig inspirere af 

Kommentarer fra GF deltagere 

David er en fantastisk formand 

Grundstenene blev lagt i 2013 - det er stort at se, hvor meget, der er gjort og sket 

Beretning godkendes v. simpelt flertal 

3. Forelæggelse af årsregnskab 

God økonomi 

Fortsat relativt simpelt 

Fulgt det forventede budget i 2019 

Åbnes for venlige spørgsmål 

Efterspørges data på årsregnskabet 

Fransiska takkes for sit store arbejde 

Regnskabet godkendes enstemmigt 

4. Indkomne forslag 

1 indkommet forslag: Ændring af vedtægter, grundet udvikling i DAV og medfølgende øget 

viden (Bilag 4.A - oprindelige vedtægter med tydelig markering af ændringsforslag inkl. 

begrundelser) 

Præsenteres af Leika 

Skema over ændringerne også sendt ud 

Spørgsmål: 

Stilles spørgsmål v. hvorfor, der ikke længere er indskrevet suppleanter til 

bestyrelsen i vedtægterne --> hvis f.eks. 4 bestyrelsesmedlemmer fryses ud, sidder 

der kun 5 beslutningsdygtige tilbage og det kan skubbe til 

bestyrelsessammensætningen på en uhensigtsmæssig måde 

Foreslås at spørgsmålet tages op igen til næste år 

Kan udefrakommende stille op til bestyrelsen eller kan folk kun indstilles af andre i 

bestyrelsen? Svaret er: alle kan stille op ved generalforsamlingen 

Vil gerne vide mere om processen omkring at oprette et »rigtigt« advisory board 

Diverst sammensat advisory board udpeget af bestyrelsen - suppleres af den 

store frivillige gruppe i arbejdet. Hvordan bruges frivilliggruppen kontra 

advisory board?  Eksperterne kommer måske til at fjerne os lidt fra 

græsrodstankegangen? 

Emnet er ikke på valg i dag - det er valgt af bestyrelsen at det skal 

nedsættes - men udpegelsen er afhængig af den nye bestyrelse, der vælges 

i dag 
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Aftales at Amanda, Jan (spørgsmålsstillere) og Inger tager en dialog om det 

efterfølgende og hvis fortsat ønsket kan emnet stilles som forslag til næste 

års generalforsamling  

Der rejses en opmærksomhed om hvordan vi fremadrettet får sikret at der kan 

være bestyrelsesmedlemmer med en anden baggrund end akademisk mv. for at 

give DAV en bredere repræsentativitet 

Hvad er forholdet mellem de eksterne eksperter og advisory boardet? 

Intet forhold 

Går tegningsretten tabt, hvis f.eks. sekretariatslederen pludselig skrifter job? 

Nej - kontrolleres stadig løbende af den m. økonomisk ansvar 

Kommentar: 

Vil gerne opfordre til, at man giver slip på frygten for, at man ikke kan have tillid 

til hinanden 

V. afstemning: kommer frem, at det synes, at det, der fortælles ved præsentationen, ikke 

stemmer 100% overens med de ændringer, der står på papiret 

For nu stemmer vi kun om de ændringer, der står på papiret 

Synes man, der skal ændres noget i vedtægterne skal man komme til bestyrelsen 

med forslag om cirka 6 måneder - i god tid inden næste generalforsamling 

Vedtægtsændringer godkendes samlet og enstemmigt 

5. Vedtagelse af strategi og planer for det kommende år 

Strategien præsenteres af David 

Strategi oplæg fremsendt via bilag 5.A. 

Gruppeopsummeringer: 

1: Meget vigtigt m. tematisk hensyn - mangler specifikke fokuser på de ekstra 

problematikker der kan komme med f.eks. seksualitet og etnicitet. Vigtigt at blive 

bredere repræsenteret 

2: Vil gerne have åbnet op for folk, der ikke er så ressourcestærke. En form for 

metodeændring. Tal deres sprog! 

3: Opsøgende arbejde ift. de mindre ressourcestærke - oplæg på institutioner. 

Også oplyse befolkningen om, hvor kompliceret anbringelsesområdet reelt er. 

4: Meget, meget enige i alt, der er blevet sagt. Vigtigt at være opmærksom på, at 

det kræver enormt meget mod, at træde ind i at være aktiv i DAV. Det skal være 

nemmere og tydeligere.  

5: Alle ser tydeligvis det samme behov. Også interessant at dykke ned i 

netværksanbringelser - så vi er »alle-anbragtes« vilkår og ikke kun dem, der er 

anbragt helt væk fra familien. Også tage kontakt til de ansatte, der er i kontakt 

med de tidligere anbragte, som er endt i »dårligere« situationer, f.eks. ansætte i 

psykiatrien og kriminalforsorgen 

6: Samarbejde på tværs af grænser 

Samlet: Opmærksomhed på, at DAV lige nu udgøres af de viljestærke som havde 

ressourcerne til at gøre noget ved deres situationen - der skal åbnes mere op for og 

rækkes mere ud mod de mindre ressourcestærke. 
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6. Fastsættelse af kontingent 

Præsenteres af Inger 

Efter i dag - med godkendt årsregnskab - kan vi blive godkendt som en anden slags 

forening hos SKAT, hvilket der skal til at arbejdes på så medlemmer kan få fradrag. 

Spørgsmål: 

Der må gerne åbnes for muligheden for at give en éngangsdonation  

Ændre trækningssystemet, så pengene altid trækkes i starten af måneden 

Undersøges 

 Kommentar: 

Der rejses en opmærksomhed om hvor stor en del af indbetalinger der spises af 

gebyrer ved medlemstypen 10 kroner. 

Godkendes enstemmigt at kontigentfastsættelsen udskydes til næste generalforsamling 

7. Vedtagelse af næste års budget 

Cirka 1mio til årsbudget 2020 indtil videre (bekræftede midler) 

Forhåbentlig mere qua Spireprogrammet fase 3, Bikubefonden, m.v. 

Spørgsmål: 

Hvis de ekstra forudsete midler kommer, og der skal ansætte 1,5 person til, er det 

så kun Inger, som kommer til at stå for ansættelsen? 

Reelt set kun Inger, der har ansættelsesmagten, men forestiller sig, at 

hende og David vil samarbejde om det og trække på andres kræfter også i 

beslutningen 

Hvordan vægtes indhentning af sponsorater: Sekretariatet forklarer at det er noget 

der løbende afsøges 

Budgettet vedtages enstemmigt 

8. Valg af medlemmer til bestyrelse (Læs nærmere nedenfor) 

Til generalforsamlingen i år er der valg til bestyrelsen og alle pladser er oppe 

til valg. Det skyldes, at vi har lavet en række vedtægtsændringer, hvorfor det 

er en nødvendig del af at sikre foreningen fremadrettet, at der gennemføres et 

helt åbent valg på generalforsamlingen 

Thorleif stopper i bestyrelse: synes det var spændende, interessant og relevant 

at være med til at igangsætte DAV; er nu rørt af at kunne se, at vi har kæmpet for at 

have en god fremtid nu, der er manifesteret i årsrapporten, handlingsforslagene m.v.. 

Synes nu, at tiden er moden til, at der skal være mere plads i bestyrelsen til folk med 

f.eks. anbringelsesbaggrund. Vil gerne fortsætte som sparringspartner og fortsætte 

med at være associeret. 

Simon vil gerne også fortsætte som sparringspartner og fortsætter i foreningen, 

selvom han træder ud af bestyrelsen. 

Theodor træder også ud af bestyrelsen, men kunne ikke være til stede ved 

generalforsamlingen. Havde ellers også fået nogle fine ord med på vejen, grundet sin 

gode og store indsats. 

Vælges ind: 

David Pedersen er valgt ind igen til formand via enstemmig klapsalve (2 år) 
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Leika Fuglsang vælges ind igen via enstemmig klapsalve (1 år) 

Fransiska Mannerup vælges ind igen via enstemmig klapsalve (2 år) 

Turf Jakobsen vælges ind igen via via enstemmig klapsalve (2 år) 

Bente Nielsen vælges ind igen via via enstemmig klapsalve (2 år) 

Steffen Fjordside vælges ind igen via via enstemmig klapsalve (1 år) 

Idamarie Leth Svendsen vælges ind igen via via enstemmig klapsalve (2 år) 

Pernille Busted stemmes ind via via enstemmig klapsalve (1 år) 

Ditte Marie Specht stemmes ind via via enstemmig klapsalve (1 år) 

Alle er valgt 

9 medlemmer stemt ind i bestyrelsen 

Afgjordes ved lodtrækning, hvem der skal sidde for henholdsvis 1 eller 2 

år. 

9. Eventuelt 

Ingen punkter til eventuelt 

 
 


