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Referat 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

Generalforsamlingen valgte Mette Weje Østergaard til dirigent, Signe Nielsen til referent og Maja Hvidtfeldt 

Håkonsson til stemmetæller.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Maja Hvidtfeldt Håkansson.  

Generalforsamlingen godkendte beretningen.  

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af KFO’s regnskab/budget 

Det reviderede regnskab for 2021 blev fremlagt. Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden 

bemærkninger.  

Budgettet for indeværende år 2022 blev fremlagt. Der var enkelte afklaringer, og det blev bemærket at 

formandens opgaver skal afdækkes ift. honoraret. Generalforsamlingen godkendte budgettet.  

 

4. Fastsættelse af medlemskontingent  

Bestyrelsen indstillede ændringer i kontingentstrukturen for næste år. Kontingent:  

- 15 kr. pr. barn i daginstitutionen. Yderligere vil klynger svarende til ca. 650 børn få en 

kontingentpris på samlet 10.000 kr.  

- 12 kr. pr. barn i KKFO 

- 7 kr. pr. barn i klub  

- Personligt medlemskab fastholdes kontingentet til 95 kr. pr. person.  

Generalforsamlingen godkendte indstilling til ændret kontingent.  

 

5. Indkomne forslag 

5.A Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen indstillede forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen indstillede, at formanden ikke længere 

vælges direkte på generalforsamlingen, men konstitueres af den valgte bestyrelse efter generalforsamling 

sammen med andre tillidsposter. Dertil indstillede bestyrelsen en præcisering af sekretariatets 
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tegningsberettigelse, bestyrelsens mødekadence samt små meningsforstyrrende tilrettelser. 

Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringerne.  

 

5.B. Forslag til Udtalelse 

Jeppe Krommes-Ravnsmed indstillede en politisk udtalelse fra KFO til debat. Den politiske udtalelse blev 

godkendt af generalforsamlingen.  

 

6. Valg af formand 

Bestyrelsen indstiller Signe Nielsen til formandsposten. Der var ingen modkandidater. Generalforsamlingen 

godkendte Signe som formand.  

 

7. Valg af bestyrelse 

Alle bestyrelsesmedlemmer, som modtog genvalg blev valgt (Maja, Ida, Inna og Jeppe). Dertil blev to nye 

valgt ind (Fatima og Alexander). Bestyrelsen består således af følgende:  

Signe Nilsen, Maja Hvidtfeldt Håkansson, Ida Zirle, Inna Aurealiss, Jeppe Krommes-Ravnsmed, Fatima 

Hachem og Alexander Nepper.  

Nanna Bienier blev valgt som suppleant til bestyrelsen, idet bestyrelsen altid skal være et ulige antal jf. 

vedtægter.  

 

8. Valg af en kritisk revisor 

Bestyrelsen indstillede BDO Statsautoriserede revisorer til genvalg. Revisionen er i henhold til 

tilskudsbevilling valgbar som KFOs revisorer. Generalforsamlingen godkendte revisor.  

 

9. Eventuelt 

Intet forekom.  

 

 

Underskrevet:  

 

Mette Weje Østergaard   Signe Nielsen 

Dirigent    Referent 


