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Referat 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

Generalforsamlingen valgte Signe Nielsen til dirigent og Anne Dahl Thing til referent. Generalforsamlingen 

undlod at vælge stemmetæller grundet overskueligt fremmøde og begrænset antal valghandlinger.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Signe Nielsen.  

KFO har brugt 2022 på at genstarte samarbejdet med klynger og områder ovenpå corona. Desuden har der 

ligget et arbejde ifbm. folketingsvalget i november, hvor KFO gennemførte samtalesalon i Valbyparken 

mellem forældre og folketingskandidater fra Københavns storkreds, hvoraf de deltagende fra A, C, V og Ø 

nu er valgt til folketinget. Herfra fremhævedes det, at forældrenes bekymring om personaleomsætning 

(særligt mængden af omsorgspersoner, det lille barn skal nå at opnå tryg tilknytning til igennem vuggestue- 

og børnehavetiden) ramte særligt hårdt og nu er sendt med de valgte kandidater ind i det videre arbejde på 

Christiansborg. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen.  

 

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

Det reviderede regnskab for 2022 blev fremlagt. Der er et underskud grundet manglende indtægter, som vi 

i år skal have indhentet ved fokus på medlemshvervning. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

Budgettet for indeværende år 2023 blev fremlagt. Generalforsamlingen godkendte budgettet.  

 

4. Fastsættelse af medlemskontingent  

Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fastholdes på nuværende niveau. Kontingent:  

- 1.425,-/år for institutioner over 50 børn 

- 975,-/år for institutioner under 50 børn 

- 95,-/år for personligt medlemskab  

Generalforsamlingen godkendte fastholdelse af kontingentet.  

 

5. Valg af bestyrelse 

Ida og Maja udtrådte af KFO’s bestyrelse. Et nyt bestyrelsesmedlem blev valgt ind (Julie). Bestyrelsen består 

således af følgende:  



 Københavns ForældreOrganisation

Signe Nielsen, Inna Aurealiss, Jeppe Krommes-Ravnsmed, Alexander Nepper og Julie Espenhain.  

 

6. Valg af kritisk revisor 

Signe indstillede Julie Kyndesgaard til kritisk revisor. Generalforsamlingen godkendte revisor.  

 

7. Fremtidigt arbejde 

Fokus det næste år bliver særligt medlemsorganisering og -hvervning. Vi skal i kontakt med samtlige 

Københavnske institutioner inden årets udgang og ud med vores kurser og workshops i alle områder. 

Politisk kommer KFO til at have fokus på forældrebetalingen i KKFO, praksisnormeringsopgørelse og 

diskussionen om, hvordan det giver mening at tale normering i København samt rekruttering og 

fastholdelse af personale.  

Hertil blev det foreslået at tale sikkerhed (fysiske omgivelser, fx asbest, byggepladsforhold og genhusning) 

og børnemiljøer (fx indeklima) og om forældrenes ret til at involvere sig i de fysiske rammer. 

 

8. Eventuelt 

Der blev sagt tak til Ida for mange års arbejde i bestyrelsen og mange roller i organisationen gennem tiden.  

Det er besluttet, at FOLA flytter kontor, som betyder at KFO flytter med. Lokalerne på Valdemarsgade er 

opsagt pr. 1.7. De nye lokaler ligger i Kløvermarken på Amager. Dette vil medføre faldende husleje.  

Der udsendes doodle med datoforslag til næste ordinære bestyrelsesmøde. 
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