
 

 
Side 1 

DAGSORDEN - REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
6. maj 2021 kl. 17.00 - 18.00 - (GMT+2) 

Online 
 
 

1. Årsberetning 2020 for Børneringen 

2. Regnskab 2020 

3. Budgetforslag 2021 

4. Indkommende forslag 

5. Valg af Børneringens Hovedbestyrelse for 
2021/2022 

6. Fastlæggelse af dato for 
repræsentantskabsmøde og årsmøde 2022 

7. Eventuelt 

  

 Deltagere 

 Birgit Hemmingsen, Birgitte Højstrup, Ina Thorndahl, Jan Engholt Sørensen, 
Jan Friis-Andersen, Jens Hessel, Jette Hûlsen, Kurt Brusgaard, Margot 
Rousing Clemmensen, Nete Dietrich, Ole Henrik Hansen, Solveig Walldo 
Nielsen, Torben Simony, Trine Ankerstjerne, Tue Fournaise 
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Børneringens Formand, Kurt Brusgaard, bød velkommen til repræsentantskabsmødet. Han 
fortalte at Hovedbestyrelsen stillede Jens Hessel i forslag som dirigent, han blev enstemmigt 
valgt. Herefter kunne Kurt Brusgaard give ordet videre til Jens Hessel. 

 
Jens Hessel kunne konstatere at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og gik herefter 
over til punkterne på dagsorden. 

 
 

1. Årsberetning 2020 for Børneringen 

Formål Hovedbestyrelsens skriftlige årsberetning, samt formandens 
mundtlige beretning. Det indstilles at repræsentantskabet godkender 
årsberetningen og tager formandens mundtlige beretning til 
efterretning. 

Beslutninger Formanden aflagde sin mundtlige beretning. Herefter spurgte dirigenten 
om der var spørgsmål til beretningerne og da dette ikke var tilfældet blev 
begge beretninger taget til efterretning. Og det kunne oplyses, at 
beretningerne trykkes i ”Rundt om Børneringen” som udkommer næste 
gang primo 2022.  

Handlinger  

Øvrigt  

 beretning 2020.pdf 

 

2. Regnskab 2020 

Formål Gennemgang og godkendelse af regnskab 2020, der vedlægges 
årsrapport for 2020 og revisionsprotokol 2020. 

Budgettet for 2020 blev vedtaget af repræsentantskabet på mødet den 
21.4.2020, som grundet corona nedlukningen blev afviklet online. 
Budgettet blev udarbejdet som en fremskrivning af 
regnskabsresultatet for 2019. Der var en usikkerhed om der på grund 
af den igangværende nedlukning ville være et fald i Børneringens 
indtægter. Dette viste sig at være ubegrundet. 

Fra og med 2019 er administrationsbidraget tillagt moms. Ændringen 
gælder både de selvejende institutioner med driftsoverenskomst og 
institutionerne godkendt til privat drift. Der har dog været 
udfordringer med at få alle kommuner til at ændre deres praksis, der 
hvor det kniber er vi fortsat i dialog med kommunens 
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økonomiforvaltning. I 2018 besluttede Hvidovre Kommune ensidigt 
at nedsætte administrationsbidraget. Der er indsendt klage over 
beslutningen til ankestyrelsen, og man afventer en afgørelse. Det er 
vores opfattelse at kommunen ikke har hjemmel til at ændre 
administrationsprocenten uden forudgående aftale. På den baggrund 
har Børneringen fortsat optaget forskellen som tilgode i regnskabet. 
Foreningen Børnenes Hus er nu stiftet og deres økonomi udskilt fra 
Børneringens, således at de fremover vil aflægge selvstændigt 
regnskab. 

I budgettet for 2020 var forudsat et samlet driftsresultat eks. 
hensættelser og uden Børnenes Hus på DKK 308.000, og årets 
resultat blev DKK 1.303.804 . Den væsentligste forklaring ligger på 
indtægtssiden, hvor der var et højere administrationsbidrag end 
budgetteret, samt højere finansielle indtægter. Det positive 
regnskabsresultat foreslås disponeret med nye hensættelser som 
fremgår af note 9 til regnskabet., hvor der afsættes midler til 
Børneirngens andel af Børnenes Hus, Børneringens 80 års 
fødselsdag, strategiaktiviteter, ledelses- og organisationsudvikling, 
samt udvikling af administrativ service. 

Alt i alt vurderes regnskabsresultatet som tilfredsstillende og 
revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hovedbestyrelsen 
har godkendt regnskabet og indstiller det til godkendelse på 
repræsentantskabsmødet. 

Beslutninger Børneringens direktør gennemgik regnskabet. Dirigenten spurgte om der 
var spørgsmål, hvorefter regnskabet blev godkendt. 

Handlinger  

Øvrigt  

 Endelig Årsrapport Børneringen 2020.pdf 
Endelig Børneringen protokollat vedrørende regnskabsåret 2020.pdf 

 

3. Budgetforslag 2021 

Formål Med udgangspunkt i regnskabet for 2020 er forbruget fremskrevet, og 
der er udarbejdet et budget, som imødekommer de forventninger vi 
har til driften for 2021 incl. en fortsat moderat vækst i antal 
institutioner. I budgettet forventes et lille overskud på lidt over 
60.000 kr. 
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Det indstilles at kontingent for støttemedlemmer fastholdes uændret: 

Personligt medlemskab 250 kr. incl. Moms 

Institutioner u/rådgivning 1.250 kr. incl. Moms 

Institutioner m/rådgivning 12.000 kr. incl. Moms 

Øvrige 1.250 kr. incl. Moms 

Hovedbestyrelsen har godkendt budgettet for 2021 og det indstilles til 
godkendelse på repræsentantskabsmødet.  

Beslutninger Børneringens direktør fremlagde budgettet. Dirigenten spurgte om der var 
bemærkninger, hvorefter budgettet blev godkendt. 

Handlinger  

Øvrigt  

 budget 2021.pdf 

 

4. Indkommende forslag 

Formål Der er ikke indkommet nogen forslag, hvorfor punktet udgår. 

Beslutninger Der var ikke indkommet nogen forslag, hvorfor punktet udgik. 

Handlinger  

Øvrigt  

 

5. Valg af Børneringens Hovedbestyrelse for 
2021/2022 

Formål Repræsentantskabet vælger kandidater til Hovedbestyrelsen og af 
vedlagte bilag fremgår hvilke pladser der er på valg. 

De nuværende formandsrepræsentanter er: 

 Torben Simony (Falkonergården, Frederiksberg) for 2019-
2021 
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 Anders Høgsbro Madsen (Pumpestationen, Kbh.), for 2019-
2021 

 Birgit Hemmingsen (Louis P, Frederiksberg) for 2020-2022 
 Jan Engholt Sørensen (Syvstjernen, Kbh.) for 2020-2022 

Torben Simony er villig til genvalg. Anders Høgsbro Madsen er ikke 
længere formand, og genopstiller derfor ikke og til den ledige plads 
stiller Solveig Nielsen (Hobbitten, Roskilde) op, samt som suppleant 
Margit Clemmensen (Græshoppen, Virum). Alle kandidater fremgår 
af vedlagte stemmeseddel til formænd. 

De nuværende lederrepræsentanter: 

 Jette Hülsen (Louis P. Børnegård, Frederiksberg) for 2019-
2021 

 Birgitte Højstrup (Stefansgården, Kbh.) for 2019-2021 
 Jan Friis-Andersen (Børnehuset Rosenhøj), for 2020-2022 
 Anders Heino Christensen (Eriksminde, Greve) for 2020-

2022 

Både Jette Hülsen og Birgitte Højstrup er villige til genvalg, mens 
Anders Heino Christensen ønsker at udtræde af bestyrelse. Her stiller 
Arne Bo Nielsen (Stærebo, Kbh.) op og Frederikke Hecht-Nielsen 
(Hobbitten, Roskilde) stiller op som suppleant. Alle kandidater 
fremgår af vedlagte stemmeseddel til ledere. 

De nuværende øvrige medlemmer er: 

 Ina Thorndahl for 2019-2021 
 Pernille Hvid 2019-2021 
 Gitte Winter Graugaard 2019-2021 
 Kurt Brusgaard for 2020-2022 
 Jens Hessel for 2020-2022 
 Birte Jexen for 2020-2022 
 Lennard Pedersen, suppleant 2020-21 

Her er Ina Thorndahl villig til genvalg, mens Pernille Hvid og Gitte 
Winter Graugaard begge ønsker at vige pladsen. Hovedbestyrelsen 
har lagt vægt på at finde kandidater med stor pædagogisk viden og 
indsigt i området. Den siddende Hovedbestyrelse har derfor peget på 
to nye øvrige medlemmer, hhv. Trine Ankerstjerne og Ole Henrik 
Hansen., som begge har solid viden om vores område. 

Bemærk, at det er muligt at opstille på dagen. 
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Det indstilles at de opstillede kandidater vælges. 

Normalt ville repræsentantskabet holde en kort pause hvor den 
nyvalgte Hovedbestyrelse kan konstituere sig. Men da mødet er 
online, vil Hovedbestyrelsen holde deres konstituerende møde 
efterfølgende. 

Beslutninger Dirigenten spurgte om der var andre, som ønskede at stille op til 
Hovedbestyrelsen, og da dette ikke var tilfældet, om nogen ønskede en 
afstemning, da dette ikke var tilfældet kunne alle de opstillede kandidater 
anses som valg. Hovedbestyrelsens medlemmer er som følger; 

Formandsrepræsentanter: 

 Torben Simony (Falkonergården, Frederiksberg) for 2021-
2023 

 Solveig Nielsen (Hobbitten, Roskilde), for 2021-2023 
 Birgit Hemmingsen (Louis P, Frederiksberg) for 2020-2022 
 Jan Engholt Sørensen (Syvstjernen, Kbh.) for 2020-2022 
 Margit Clemmensen (Græshoppen, Virum), suppleant, 2021-

2022 

Lederrepræsentanter: 

 Jette Hülsen (Louis P. Børnegård, Frederiksberg) for 2021-
2023 

 Birgitte Højstrup (Stefansgården, Kbh.) for 2021-2023 
 Jan Friis-Andersen (Børnehuset Rosenhøj), for 2020-2022 
 Arne Bo Nielsen (Stærebo, Kbh.) for 2021-2022 
 Frederikke Hecht-Nielsen (Hobbitten, Roskilde), suppleant 

2021-2022 

Øvrige medlemmer er: 

 Ina Thorndahl for 2021-2023 
 Trine Ankerstjerne 2021-2023 
 Ole Henrik Hansen 2021-2023 
 Kurt Brusgaard for 2020-2022 
 Jens Hessel for 2020-2022 
 Birte Jexen for 2020-2022 

Handlinger  

Øvrigt  
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 oversigt HB.pdf 
Stemmeseddel_formænd.pdf 
Stemmeseddel_ledere.pdf 
Stemmeseddel_øvrige.pdf 

 

6. Fastlæggelse af dato for 
repræsentantskabsmøde og årsmøde 2022 

Formål Forslag til mødeplan 2020/2021 vedlægges. Den fastlægger 
møderækken for hh.v. Hovedbestyrelse, forretningsudvalg og Fonden. 
Endvidere fastlægges repræsentantskabsmøde og årsmøde 2022 til 
torsdag den 5. maj 2022. 

Det indstilles at repræsentantskabet godkender dato for næste 
repræsentantskabsmøde og årsmøde. 

Beslutninger Den fremsendte mødeplan blev godkendt. Derudover kunne det oplyses at 
årsmødet, som havde været udsat grundet corona, nu ville blive afholdt 
torsdag den 9. september 2021. Nærmere information følger. 

Handlinger  

Øvrigt  

 Mødeplan 2021-2022.pdf 

 

7. Eventuelt 

Formål Der kan ikke besluttes noget under dette punkt. 

Beslutninger Projektchef for Børnenes Hus, Katja Lind, fortalte lidt kom 
fødselsdagsgaven med ”Børneringen planter træer”, og det 
undervisningsmateriale, der er ved at blive udarbejdet. 

Handlinger  

Øvrigt  

 


