
 1 

Foreningen for tosprogede småbørns vilkår 
 
                                                                                                 
Afskrift af foreningens beslutningsprotokol. 
 
Referat af generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 
 
Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Kl. 16.45 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent.  
Mette dirigent og Ketty referent 

 
2. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt  
 
3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.  
Beretning ved formand Tove Larsen. Der har været afholdt to bestyrelsesmøder i det 
forløbne år, begge efterfulgt af møde i kursusudvalget. Møderne har primært drejet sig om 
planlægning af konferencen. Vores centrale rolle er afholdelse af den årlige konference. 
Medlemmer rundt i landet er velkommen til at arrangere lokale kurser/temadage igennem 
foreningen. Forslag sendes til bestyrelsen til godkendelse via foreningens mailadresse. 
Bestyrelsen har stadig en ide om, at vi skal have en mere aktiv hjemmeside. Det er et 
hængeparti, vi stadig arbejder på. 
 
Der er kommet en ny lovændring til Dagtilbudsloven (§11, stk. 4), vedtaget den 29. marts 
2011, som betyder, at tosprogede børn, hvis den ene eller begge forældre modtager 
offentlige ydelser, skal modtage 30 timers dagtilbud. Hvis forældrene ikke modtager dette 
trækkes i børnefamilieydelsen. 
 
Antallet af børn, der forventes at skal have dette tilbud, er beregnet ud fra antal indberettede 
børn i 15 timers tilbud. Der vil blive lagt et link til lovændringen på vores hjemmeside. 
 
Formanden siger tak til kursusudvalget for et stort stykke arbejde. 
 
Debat om beretning 
Bestyrelsen har fået pålagt at arbejde videre med den nye lovændring med hensyn til 
menneskerettigheder/diskrimination i forhold til lovændringen, -samt hvordan foreningen 
kan opnå høringsret ved nye lovforslag. 
Der er sagt god for advokatbistand til ovennævnte lovændring. 
 
Der blev udvekslet synspunkter vedrørende hele debatten om etniske minoriteter. 
Beretningen blev godkendt. 
 
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2010.  
Medlemstallet er stigende. Der er 110 medlemmer og økonomisk har det været et godt år. 
Sidste års konference gav et overskud på kr. 95.900,- Balance kr. 287.377,- , 
kassebeholdning kr. 184.574,00.  
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Der var medlemsforslag om at betale en webmaster for at lægge ting ind på hjemmesiden. 
Formanden svarede, at det ikke er den tekniske side af sagen, der er problemet. Vi har en 
webmaster. Det er det faglige stof, der mangler til at fodre hjemmesiden. 
 
Medlemmerne opfordres igen til at sende artikler med mere til foreningen. Det vil så blive 
lagt på hjemmesiden. Hjemmesiden drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 
Regnskabet godkendt 
 
5. Behandling af indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag 
 
6. Budget for 2011 og fastsættelse af kontingent for 2012. 
Budget godkendt. Kontingent 2012 er uændret kr. 200 for enkeltmedlemmer og kr. 400 for 
daginstitutioner. Daginstitutioner har kun en stemme til generalforsamlingen. 
  
7. Valg til tillidsposter i foreningen. Alle valg gælder for 2 år.  

a. Formand:  
Tove Larsen, København 
 
b. Kasserer:  
Irene Berri, Free lance 
 
c. Tre bestyrelsesmedlemmer:  
Ketty Bruun, Ålborg  
Kirsten Haslebo, Free lance 
Mustafa Gôl, Roskilde 
 
d. To Bestyrelsessuppleanter:  
Mette Steen Pedersen, Høje-Taastrup  
Annette Riinbæk, Egedal 
 
e. En revisor:  
Lone Kidmose, Frederikssund 
 
f. En revisorsuppleant: Wenche Sidenius, Fredensborg 
 

8. Eventuelt 
Ny brochure er trykt i 200 eksemplarer. Der er rettelser til næste oplag. Bl.a. skal 
foreningens mail addr. oplyses og ikke mail på formand og kasserer. Kirsten H. sender 
rettelser til Tove. 
 
Mette Steen Pedersen og Annette Riinbæk vil gerne i kursusudvalget. 
 
Næste bestyrelsesmøde i juni 2011. 
 
Afsluttende bemærkning fra formanden: Tak for deltagelse i generalforsamlingen. 


