
 

 

 

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund 
Lørdag den 5. november 2011 kl. 13.00 
 

Afholdt på Trinity Hotel, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 

 
Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen, hvorefter næstformand Jens 
Damkjær spillede til sangen ’To hænder to farver. Efter en kort præsentation af de 
fremmødte HB-medlemmer blev generalforsamlingen indledt: 
 
1: Valg af dirigent. 
 Claus Bo Hansen, LF Sydsjælland, blev valgt. Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter. 
 Dirigenten udpegede Claus Stenmose og foreningens medlemsadministrator 

Klaus Leonhardt som stemmetællere og Jørn K. Pedersen som referent. 
 Der deltog 39 delegerede fra 11 lokalforeninger og seks interessegrupper 

(Kinaforeningen, Burkinagruppen, Boliviagruppen, Tjekkietgruppen, 
Etiopienforeningen, Gruppen af eneadoptanter og Nigeriaforeningen). (bilag 1) 

 
2: Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
3: Bestyrelsens beretning. 
 Michael Paaske indledte beretningen og henviste i den forbindelse til den 

skriftlige version (bilag 2). Det politiske arbejde har især haft fokus på PAS. Paul 
K. Jeppesen nævnte, at det politiske arbejde havde været svært under den 
forrige regering, men det nye regeringsgrundlag rummer positive åbninger i 
forhold til adoptionsområdet, som nu hører til under Socialministeriet. Et vigtigt 
emne er fortsat etablering af et permanent PAS-tilbud. Foreningen er gået i gang 
med en politikerrunde for bl.a. at påvirke de forestående finanslovsforhandlinger. 
Michael Paaske tilføjede, at målet er et fuldt PAS-tilbud, men at det må nås med 
små skridt.  
Søren Hansen spurgte, hvordan økonomi for adoption i forhold til fertilitets-
behandling indgår i kommunikationen med politikerne? 
Michael Paaske svarede, at hovedvægten lægges på andre områder, men at 
økonomi altid nævnes. 
Marianne Østergaard nævnte, at emnet diskrimination altid indgår i dialogen med 
politikerne. 
Michael Johansen refererede til DanAdopts PAS-tilbud og spurgte, om det var et 
udtryk for manglende koordination på PAS-området? 
Michael Paaske svarede, at både DanAdopt og AC Børnehjælp har visse PAS-
tilbud, men vi er alle enige om målet. 
Jens Damkjær nævnte, at DanAdopts tilbud ikke er PAS, men råd og vejledning 
med henblik på at gøre adoption attraktivt. 
Marianne Østergaard orienterede om Gruppen af EneAdoptanter (GEA). En 
medlemsfremgang kan måske hænge sammen med en ny hjemmeside med 
tilhørende debatforum. Regeringsgrundlaget giver måske en ny åbning for det 
særlige børnetilskud. GEA samarbejder med LF København om arrangementer i 
2012. 



 

 

Marianne Østergaard orienterede om foreningens blad. Der har været enkelte 
udskiftninger i redaktionen i årets løb; i øjeblikket har redaktionen fem 
medlemmer, så et nyt medlem ønskes. 
Michael Johansen spurgte, om foreningen vil fortsætte med en trykt udgave af 
bladet? 
Marianne Østergaard svarede, at der fortsat er stor fokus på den trykte version 
efter ønske fra medlemmerne. Michael Paaske tilføjede, at der ikke er aktuelle 
planer om en net-version. 
Marianne Østergaard orienterede om Adoptionsprisen, som i forbindelse med 
landsmødet i april 2011 blev uddelt for tredje gang, denne gang til Susanne 
Høeg. Michael Paaske nævnte, at Marianne Østergaard er kontaktperson 
vedrørende prisen, og at forslag til prismodtagere gerne modtages. 
Paul K. Jeppesen berettede om et udvalgsarbejde vedr. ændring af 
godkendelsesregler (oplysninger om barnet, alder mv.). Hidtil har der været et 
godt forhold mellem foreningen, myndigheder og de formidlende organisationer, 
men i dette arbejde har der været udfordringer. Bl.a. er der ikke enighed om 
aldersrammerne skal være 0-36 mdr. eller 0-48 mdr. 
Louise Svendsen spurgte, hvorfor A&S ikke tilslutter sig en ramme på 0-48 mdr.? 
Paul K. Jeppesen svarede, at mange adoptanter ikke ønsker en udvidelse af 
rammen fra 36 til 48 måneder. Målet er, at man som ansøger som minimum skal 
acceptere rammen 0-36 mdr. – ældre børn skal forudsætte en konkret vurdering. 
Mere arbejde venter for HB i denne sag i det kommende år. 
Lene Borg orienterede om landsmødet, som blev afholdt på Dalum 
Landbrugsskole i april 2011. En omfattende beskrivelse af landsmødet findes i 
bilag 2.  
Jens Damkjær redegjorde for den opfølgning på landsmødet, som siden er 
foretaget i HB: Arbejdet med hjemmesiden er omsider blevet prioriteret højt, 
således at vi i dag kan præsentere den nye version. Arbejdet med PAS, 
videnscenter og mediestrategi har været faste punkter på HB-møderne. Mht. 
PAS foreslår A&S en ordning, hvor alle hjemkomne familier inden for fem år kan 
modtage tre gratis samtaler pr. barn. Herefter kan PAS-rådgiveren visitere til 
yderligere fem gratis samtaler, såfremt der viser sig et særligt behov. Et 
videnscenter på adoptionsområdet har stor fokus i andre lande – vi mangler 
viden om, hvordan adopterede trives i institutioner, skoler mv. Mediestrategien 
skal fortælle, at adoptivfamilier er OK. 
Jørn K. Pedersen orienterede om mødeaktiviteterne i HB og om udarbejdelsen af 
en forretningsorden for HB. 
Louise Svendsen udtrykte tilfredshed med, at Skype-møder nu er implementeret. 
Carl Erik Agerholm gav en status over medlemssituationen, som desværre viser 
et svagt fald i medlemsantallet. Endvidere er der blevet ryddet op i antallet af 
gratister. Paul K. Jeppesen tilføjede, at et faldende antal hjemtagelser og et 
faldende ansøgerantal påvirker medlemsantallet. Klaus Leonhardt oplyste, at en 
hyppig årsag til udmeldelse er, at børnene bliver store, hvorimod udmelding 
sjældent sker p.g.a. utilfredshed med foreningen. 

  Beretningen blev med ovenstående kommentarer og spørgsmål taget til 
efterretning. 

 
4: Regnskab for 2010/11 – forelæggelse og godkendelse. 
 Regnskabet var i henhold til vedtægterne udsendt til lokalforeningerne forud for 

generalforsamlingen, se bilag 3. 



 

 

 Foreningens kasserer Ellen Larsen fremlagde regnskabet. Foreningen har fået 
en ny ekstern revisor, og derfor er opstillingen af regnskabet ændret. Endvidere 
er kontingentindbetalingen fremrykket til den 1. juli, hvilket medfører behov for 
periodisering. Øget tilskud til lokalforeninger, større udgifter til revision, udgifter til 
medlemsadministration for et helt år, større udgifter til landsmøde, lavere 
renteindtægter og transport (km-taksten er øget fra to til tre kroner) har påvirket 
regnskabet negativt. Til gengæld har udgifterne for deltagelse i det nordiske 
møde været lave, da mødet denne gang blev afholdt i Danmark. I kolonnen med 
regnskabstal fra 2009/10 er fejlagtigt anført et tab på annoncer; udgiften vedører 
en donation til Haiti efter jordskælvet. Mulighederne for at opnå højere 
renteindtægter i et andet pengeinstitut undersøges i øjeblikket. 
Louise Svendsen bemærkede, at de lavere udgifter til det anførte VIP-møde 
skyldes, at mødet er ændret til et rådgivermøde med færre deltagere. 
Der var ikke yderligere kommentarer, og regnskabet blev derefter godkendt. 

  
5: Indkomne forslag. 

A. Forslag fra Kurt Nielsen vedr. etablering af indsatsgruppe til støtte for 
organisering i yderområder (del 1) og vedr. etablering af indsatsgruppe, der 
skal udarbejde faste retningslinjer for kommunikation mellem HB og LF og for 
at styrke denne (del 2). 
Kurt Nielsen præsenterede forslagets del 1, se bilag 4.  
Jens Damkjær oplyste, at HB havde diskuteret forslaget på formiddagens HB-
møde, og HB anerkender, at der kan være behov for mere støtte til lokal-
foreningerne. Jens henviste samtidig til den støttende workshop på 
landsmødet, hvor der gives gode råd og vejledning til foreningsarbejdet. 
Louise Svendsen så positivt på forslaget, selv om det går på tværs af 
vedtægterne. 
Jens Damkjær bekræftede, at HB er enig i forslagets intension og er indstillet 
på at arbejde frem mod et vedtægtsændringsforslag. HB har dog ikke kunne 
nå at formulere et vedtægtsændringsforslag til fremlæggelse på nærværende 
GF. 
Michael Johansen anbefalede, at der tilvejebringes et juridisk grundlag i form 
af en vedtægtsændring. 
Michael Paaske foreslog, at der i første omgang etableres en indsatsgruppe, 
som skal arbejde for en bedre støtte til lokalforeningerne. 
Henning Moritzen tilføjede, at vedtægterne ikke nødvendigvis skal forholde 
sig til alle tænkelige forhold i foreningen. 
Kurt Nielsen valgte på den baggrund at trække forslagets del 1. 
Michael Paaske bemærkede, at forslagets budskab er hørt, og at HB vil 
forholde sig til det i den kommende periode. 
Henning Moritzen opfordrede til at finde løsninger på, hvordan 
lokalforeningerne kan styrkes, eventuelt ved at lægge lokalforeninger 
sammen. 
Kurt Nielsen præsenterede forslagets del 2, se bilag 4, og anbefalde, at en 
indsatsgruppe udarbejder et regelsæt eller en hensigt om god kommunika-
tion, som bl.a. forholder sig til svartider og personlig kommunikation. 
Efter en kort afklaring blev forslaget vedtaget. 
Jens Damkjær forsikrede, at HB vil følge op i det kommende arbejdsprogram 
og sørge for, at indsatsgruppen bliver nedsat snarest muligt. 

B. Godkendelse af interessegrupper 
Carl Erik Agerholm opfordrede generalforsamlingen til at godkende 



 

 

Foreningen af adoptivforældre til børn med handicap som ny 
interessegruppe. 
Gruppen blev godkendt. En oversigt over de nu godkendte interessegrupper 
er vedlagt dette referat som bilag 5. 

 
6: Arbejdsprogram for det kommende år 
 Michael Paaske fremlagde arbejdsprogrammet, som især omfatter det politiske 

arbejde med 
 

 Godkendelsesregler 

 Post Adoption Service – sikre et fortsat offentligt (eller privat) tilbud til 
familier, børn, unge og voksne adopterede 

 Videns- og kompetencecenter 

 Særligt børnetilskud 
 

samt arbejdet med mediestrategi, herunder en kampagne under overskriften 
 

 Adoption – en god måde at stifte familie på 
 
Lene Borg fremhævede som en del af arbejdsprogrammet landsmødet den 10.–
11. marts 2012 i Odense, hvor overskriften ligeledes bliver 
 

 Adoption - en god måde at stifte familie på 
 
Landsmødet vil indeholde en lukket del for aktive i lokalforeninger og 
interessegrupper samt en åben del med fagpersoner, hvor alle kan deltage. 
Det centrale tilskud til dækning af transportudgifter i forbindelse med deltagelse i 
landsmødet fjernes, da det hidtil har været en stor udgift for foreningen – 
lokalforeningerne kan vælge selv at dække udgifterne. 
 

 
7: Orientering om budget for igangværende år samt 

a) fastlæggelse af kontingent for det kommende år 
b) fastlæggelse af abonnementspris for bladet "Adoption & Samfund" for det 

kommende år 
c) fastlæggelse af lokalforeninger og interessegruppers andel af det samlede 

kontingent. 
Ellen Larsen fremlagde budgettet, se bilag 6. Underskuddet er forsøgt minimeret, 
bl.a. ved opsigelse af Infomedia-abonnementet, men da udgiften hertil 
periodiseres på regnskabsår, kan udgiften først udgå helt næste år. Budgettet 
foreslår uændret kontingent, tilskud til lokalforeninger, tilskud til interessegrupper 
og krav til lokalforeningers kassebeholdning for at opnå fuldt tilskud.  
Efter en kort afklaring blev ovennævnte forslag godkendt. 
 

Herefter blev der holdt en pause i generalforsamlingen for at Irene Damkjær og Paul K. 
Jeppesen kunne præsentere den nye hjemmeside, som har været længe undervejs. 
Den gamle hjemmeside blev startet på et tidspunkt, hvor der ikke var anden 
information om adoption tilgængelig på nettet; nu kan vi linke til megen information, 
som vedligeholdes af andre. 
Irene Damkjær oplyste, at domænet adoption.dk ville blive flyttet til den nye 
hjemmeside i løbet af få dage, og at hjemmesiden er udarbejdet i WordPress.org i 



 

 

samarbejde med Christian Hjortshøj. Irene inviterede alle til at deltage i videreudvikling 
af hjemmesiden og et samarbejde om brugen af WordPress. På landsmødet vil der 
blive afholdt en workshop om brugen af WordPress i relation til lokalforenings-
hjemmesider. 
Jens Damkjær opfordrede ligeledes alle til at bidrage – der bliver ikke tale om en 
generel overførsel af sider fra den gamle hjemmeside. 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med resultatet. 

 
 

8: Valg til hovedbestyrelse. 
 
 Michael Paaske fremlagde en foreløbig liste med kandidater til de seks pladser i 

hovedbestyrelsen. Der fremkom ikke yderligere kandidater, og efter en kort 
præsentationsrunde blev følgende valgt uden afstemning: 

 

 Jens Damkjær    

 Marianne Østergaard    

 Jørn K. Pedersen    

 Lene Borg     

 Rie Østergaard    

 Charlotte Christensen 
 

9: Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen. 
 
Michael Paaske fremlagde en foreløbig liste med kandidater til de fire 
suppleantpladser. Der fremkom ikke yderligere kandidater, og efter en kort 
præsentationsrunde blev følgende valgt uden afstemning: 

  

 Malene Fenger-Grøndal 

 Lilian Bitsch 

 Sofie Bay 

 Søren Hansen 
 
Det blev aftalt, at suppleanterne selv afklarer rækkefølgen. 

 
10: Valg af revisor samt revisorsuppleant 
 Paul K. Jeppesen oplyste, at HB på generalforsamlingen sidste år fik mandat til 

at finde et revisionsfirma. HB valgte efterfølgende at ’ansætte’ RSM plus A/S. HB 
foreslår at fortsætte samarbejdet med RSM plus A/S, og at der derfor ikke 
vælges en revisorsuppleant.  
Generalforsamlingen besluttede at fortsætte med RSM plus A/S. 
Paul K. Jeppesen tilføjede, at et forslag til vedtægtsændring er afleveret med 
henblik på at undgå kravet om valg af revisorsuppleant, når et revisionsfirma 
vælges. 

 
11: Eventuelt 
 

Louise Svendsen opfordrede HB til at søge alternativer til Infomedia. Samtidig 
nævnte hun, at der arbejdes på at få Adoptionslinjen i gang igen. 
Mona Østergaard fremhævede behovet for PAS ved at omtale et arrangement, 





Bilag 1 

 

DELTAGERLISTE 2011 

 

NUMMER NAVN GRUPPE 

   

20658 Michael Johansen Kina 

23428 Søren Hansen Kina 

23188 Anette Buch-Illing Bolivia 

24027 Inge Strandby Tjekkiet gruppen  

25222 Irene Damkjær Etiopien 

23550 Marianne Bonne GEA 

20417 Paul K. Jeppesen Københavns omegn - HB 

21608 Louise Svendsen København 

21830 Marianne Østergaard København - HB 

23087 Kurt Nieslen København 

20947 Lene Borg Midt og Vestsjælland - HB 

22957 Linda Meinert Midt og Vestsjælland 

20807 Claus Stenmose Midt og Vestsjælland 

25315 Louise Engkebølle Stenrand Midt og Vestsjælland 

24123 Anja Huscher Midt og Vestsjælland 

21161 Susanne Djarnis Sydsjælland 

25274 Tanja Olsen Sydsjælland 

24599 Knud Christensen Sydsjælland 

14156 Lilian Bitsch Sydvestjylland 

20957 Jørn K. Pedersen Sydvestjylland - HB 

6240 Carl Erik Agerholm Sydøstjylland - HB 

21855 Anni Breinbjerg Sydøstjylland 

6240 Elke Agerholm Sydøstjylland 

9165 Claus Bo Hansen Sydøstjylland 

25222 Jens Damkjær Østjylland - HB 

20658 Michael Paaske Østjylland - HB 

24477 Lisbet Mogensen Vestjylland - HB 

24851 Rie Østergaard Vestjylland - HB 

24466 Charlotte Christensen Vestjylland - HB 

4002 Ellen Larsen Nordjylland 

7032 Ib Jacobsen Fyn 

22252 Henning Moritzen Fyn 

23395 Lone Lindberg Fyn 

20660 SuSanne Pedersen Fyn 

26151 Karin Anette Kristoffersen Fyn 

20053 Lene Nielsen  Fyn 

2009 Mona Østergaard Gudenåen 

26051 Birgit Lyby Damgaard Gudenåen 

25890 Majbrit Koch Nigeria 

 Klaus Leonhardt Medlemsadministrator 
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Bilag 2 

 
Hovedbestyrelsens beretning for generalforsamlingsperioden  

2010 – 2011 
 
Det politiske arbejde 
I sidste generalforsamlingsperiode viste det sig, at der desværre ikke var midler til at videreføre den PAS ordning, 
som vi meget længe havde kæmpet for at få indført. Derfor har denne periode i høj grad været præget af et 
projektarbejde med at få genetableret en PAS ordning. En særlig projektgruppe under HB har arbejdet intenst med 
at få genindført PAS, og vi har i den forbindelse opstillet forskellige alternative løsninger. Gennem året har været 
afholdt møder med forskellige interessenter, herunder de formidlende organisationer og Familiestyrelsen. 
Selvfølgelig er målet en fuldt ud statsfinansieret PAS ordning, der kan bruges hele livet. Realpolitisk skal man 
imidlertid også forholde sig til den politiske situation og fremsætte mindre ambitiøse forslag – også efter et valg.  
 
Gruppen af Eneadoptanter (GEA) 
Gruppen af Eneadoptanter (GEA) har oplevet medlemsfremgang i det forløbne år, og der var 90 medlemmer ved 
årsskiftet 2010/11 – dog lidt færre ved kontingentbetalingen i juni 2011. 
 
GEA fik ny hjemmeside i løbet af 2010, og hjemmesiden har formentlig været med til at generere den stigende 
interesse. På hjemmesiden www.eneadoption.dk kan man bl.a. finde kontakter til rådgivere, GEA’s arrangementer 
og nyhedsbreve. Der er desuden både et åbent og et lukket debatforum udelukkende for GEA’s medlemmer. GEA 
har i årets løb gennemført en række arrangementer, både af social og af oplysende karakter, såvel arrangementer 
udelukkende for medlemmer, som arrangementer, der er åbne for alle interesserede. GEA har også fået eget 
debatforum eneadoption.forumup.dk, med en lille åben del og en stor lukket del, der udelukkende er for GEA’s 
medlemmer. 
 
Bladet 
Der er som sædvanligt udkommet seks numre af bladet i det forløbne år. Foruden de ”almindelige” blade med 
blandet artikelstof var der mini-tema om søvn i december 2010, tema om teenagere i april 2011, og tema om børn 
med særlige behov i oktober 2011. Der er planlagt temanummer om tilbagerejser i december 2011.  Der har været 
enkelte udskiftninger i redaktionen, både afgang og tilgang. Redaktionen har p.t. fem medlemmer, og det ville være 
optimalt med endnu et redaktionsmedlem, således at hver redaktør ville have ansvar for et nummer af bladet om 
året. Så eventuelle interesserede er meget velkomne til at kontakte redaktionen. 
 
Adoptionsprisen 2011 gik til psykolog Susanne Høeg 
Adoptionsprisen 2011 blev på landsmødet i april tildelt psykolog Susanne Høeg. Adoptionsprisen gives til en person, 
der har ydet noget ekstraordinært til gavn for adopterede eller adoptivfamilier. 
 
Susanne Høeg startede sit adoptionsvirke, da hun blev adoptivmor for 19 år siden, og hun har siden både i sit 
professionelle virke som psykolog og som ulønnet psykologisk rådgiver gjort et fantastisk og uegennyttigt arbejde – 
altid på børnenes side. Susanne Høeg var i 2002 med til at etablere landets første kommunale adoptionsrådgivning i 
Hillerød. Da hun og hendes familie nogle år senere flyttede til Aalborg, fik hun fik job som ledende psykolog på 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Universitets Hospital i Aalborg. I 2005 var hun primus motor i etableringen af 
Nordjysk Adoptionsforum, som er et frivilligt tværfagligt adoptionsnetværk for både adoptivfamilier, unge og voksne 
adopterede samt fagpersoner med tilknytning til problemstillinger inden for adoption. Adoptionsnetværket er trods 
den geografiske placering et tilbud til adoptivfamilier og fagpersoner i hele Danmark. 
 

I 2007 blev Susanne Høeg tilknyttet Familiestyrelsens fireårige Post Adoptive Service-projekt, som gav mulighed for 
gratis rådgivning til adoptivfamilier i de første tre år efter barnets hjemkomst. Under PAS-ordningen har hun udviklet 
sine kompetencer, og indsatsen som rådgiver har været stærkt påskønnet af de mange familier, der har været i 
kontakt med hende, og som ellers ville have stået på bar bund med hensyn til deres adoptionsrelaterede problemer. 
Susanne Høeg har skrevet flere artikler om adoption, hun er en flittig foredragsholder bl.a. i Adoption & Samfunds 
lokalforeninger, og hun sidder endvidere i DanAdopts bestyrelse. Adoptionsprisen består altid af et maleri af en 

http://www.eneadoption.dk/
http://eneadoption.forumup.dk/
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kunstner fra et af de lande, som danske adoptivbørn kommer fra. I år var den et maleri med titlen ”Lying Red 
Woman” af den indiske billedkunstner Sunanda Khajuria. 
 
Ændring af godkendelsesregler (oplysninger om barnet, alder mv.) 
I adoptionsgruppen under Familiestyrelsen gør vi ofte opmærksom på behovet for justering af reglerne på en række 
områder. Vi er fortsat involveret i en arbejdsgruppe, der ser på vore godkendelsesrammer, når det drejer sig om 
barnet. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for de formidlende organisationer DanAdopt og AC Børnehjælp, 
Familiestyrelsen, Adoptionsnævnet, Statsforvaltningerne og Adoption & Samfund. Arbejdet er her før 
generalforsamlingen foran sin afslutning med en rapport der skal drøftes ved en teamdag medio november 2011. 
Som vi nævnte sidste år, er vi skeptiske overfor resultatet. 
 
Landsmøde 2011: Adoption - et område i forandring. 
Landsmødet 2011 blev afholdt på Dalum Landbrugsskole ved Odense i weekenden den 2. og 3. april med deltagelse 
af ca. 65 personer. 
 
Efter velkomsten skulle der kåres en vinder af sangkonkurrencen om en A & S sang, der var udskrevet forud for 
Landsmødet.  Vinderen var ikke svær at finde, for vi modtog kun et bud på en sang inden fristens udløb, og det var 
fra Nis Grønager Madsen fra Odense, der havde stået for både tekst og musik til sangen. Nis og hans kone, samt 2 af 
deres 3 børn, mødte op til Landsmødet for at præsentere sangen ”To hænder – to farver” for os. Nis spillede klaver 
og sang sammen med sin datter Asta, og vi andre forsøgte at følge med så godt det var muligt. 
 
Første foredragsholder var cand. psych. Niels Peter Rygaard, der fortalte om Fair Start, som han har været med til at 
udvikle. Fair Start er et internetbaseret uddannelsesprogram, der er rettet mod adoptionscentre, børnehjem og 
plejefamilier. Programmet, der er EU-støttet, fokuserer primært på de 90.000 europæiske børn under tre år, der 
lever på institution eller i plejefamilier, men programmet kan også bruges i arbejdet med større børn og unge.  
 
Herefter indtog tidligere PAS-konsulent og kursusleder ved de adoptionsforberedende kurser Lars Røgilds 
talerstolen, for at fortælle om ”Hvordan man bliver klædt på til forældrerollen, der varer hele livet”. Udvikling er et 
resultat af en læringsproces, så når nogle adoptivbørn udviser opmærksomhedsproblemer, kan det skyldes, at 
opmærksomheden ikke er lært. Lars Røgilds fortalte om hvilke udfordringer, der kan være når man er blevet en 
familie. Han gjorde opmærksom på, at adoptionen opleves forskelligt af adoptanter og adopterede.  
 
Efter frokosten var der tid til at tjekke ind på værelserne og gå en kort tur i Fruens Bøge. Herefter var der debat 
omkring emnet ”Adoption – identitet, samfund og medier”! Panelet bestod af: Marie-Cecilie Friis Brouendahl og Jane 
Nørup Jørgensen fra AC Børnehjælp, Marianne Wung-Sung, DanAdopt og Susanne Høeg, DanAdopts bestyrelse, 
Familieretsordfører Meta Fuglsang, SF samt Journalist Metha Loumann. 
 
Marianne Wung-Sung fortalte indledningsvis, at samarbejdet med adoptanterne har forandret sig, og at de i 
DanAdopt oplever en stigende forbrugermentalitet og en manglende respekt for andre kulturer. Hun så også en 
manglende situationsfornemmelse og omtanke, når adoptivbarnet via forældrene optræder i mediesammenhænge, 
hvor hun ikke mener, barnets anonymitet bliver respekteret. Hun ønskede nogle flere nuancer i mediebilledet, og 
mindede os om, at de små også bliver ældre en dag. Vi har som adoptivforældre en pligt til at beskytte barnets 
historie og den biologiske familie. Der, hvor hun kunne se, at medierne kunne bruges positivt, er i forhold til de 
forandringer, der sker inden for adoptionsarbejdet.  
 
Jane Nørup Jørgensen og Marie-Cecilie Friis Brouendal fortalte, at Danmark traditionelt har adopteret små, raske 
børn, mens der er en stor gruppe af ældre børn og søskendepar, der også mangler forældre. Det er et budskab, der 
er vigtigt at få ud til danskerne.   
 
Adoption i medierne er både dokumentarprogrammer som Sporløs, adoptanters hjemmesider med deres 
adoptionshistorie og satireprogrammer. Spørgsmålet er, hvorvidt det er uetisk at bruge humor omkring adoption, 
eller om man blot latterliggør fordommene. Det at spøge med andres ulykke kan give en fælles forståelse og i sidste 
ende virke afvæbnende. Men samtidig skal man være opmærksom på, at børn er mere følsomme for andres latter. 
Hvis man eksempelvis vælger at stille op i fjernsynet, skal det være velovervejet, for man gør sig selv sårbar.  
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Journalist og adoptivmor Metha Loumann fortalte at adoptivfamilier altid vil være gode historier. Pressen jagter altid 
de gode, dramatiske menneskeskæbner, og her rammer adoptionshistorier plet. Vi lever i en medieverden, og hvis vi 
er bevidste om den rolle, vi spiller, og kender pressens spilleregler, kan vi blive dens medspillere i stedet for det 
modsatte.  Det er vigtigt, at organisationerne gør deres arbejde godt nok, og her kan pressen være vagthund. En 
mediehistorie kan også betyde, at adoptionsområdet får politisk bevågenhed, til gavn for såvel nuværende som 
fremtidige adoptioner. Metha Loumann opfordrede Adoption & Samfund til at få udviklet en mediestrategi for ”Den, 
der lever skjult, lever ikke godt”, var hendes opfattelse.  
 
Folketingsmedlem Meta Fuglsang så ikke medierne, som det eneste talerør for adoptanter og adopterede. Hun 
opfordrede til, at man som adoptant kontakter politikerne direkte. Adoptanternes egne input hjælper politikerne til 
at vurdere, hvor grænserne skal gå bl.a. i forhold til sagsbehandling og godkendelser. Lovgivningsmæssigt har man 
opnået udvidet adgang til adoption, idet såvel enlige som homoseksuelle nu kan adoptere. Der er i dag fokus ikke 
blot på barnets, men også på adoptanternes ret og krav.  
 
I forhold til ønsket om et rådgivningstilbud til adoptanter efter hjemtagelse sagde Meta Fuglsang, at der er politisk 
forståelse for forebyggelse. Hun forudser dog, at et sådant tilbud vil være underlagt brugerbetaling, da det er den 
generelle tendens inden for alle områder. Den politiske diskussion vil fremover handle om, hvorvidt der skal gives et 
særskilt rådgivningstilbud til adoptivfamilier, eller om der i stedet skal gives et generelt tilbud om hjælp til familier 
med særlige behov. Men bliver rådgivningen så tilstrækkelig kvalificeret?   
 
Psykolog Susanne Høeg, der gennem mange år har arbejdet med adoptivbørn og deres familier påpegede, at vi altid 
er lidt bagud i forhold til viden og erfaringer med den udvikling, der sker på adoptionsområdet med nye afgiverlande 
og globale forandringer. Opgaven består i at forsøge at indfange ændringerne.  
 
Hun fortalte, at hun i sit arbejde oplever, at der er stor forskel på, hvad børnene kommer med i bagagen, bl.a. fordi 
børnehjemmene ser anderledes ud nu. Det er dog vigtigt at holde fast i det fælles, nemlig at vi har at gøre med en 
gruppe børn der har været udsat for tab, brud, omsorgssvigt og traumatiske oplevelser.  
 
Efter denne debat var en pause, hvorefter der var middag i Spisesalen. Inden vi spiste sang vi igen A & S sangen. 
 
Under middagen blev det afsløret, at der var en jubilar tilstede, nemlig Mona Østergaard, der er formand for 
Lokalforeningen Gudenåen og som har været aktiv i 25 år. Paul Jeppesen takkede Mona for hendes indsats igennem 
årene og overrakte hende en gave fra foreningen. 
 
Efter middagen var der underholdning i Festsalen med World Music Center fra Århus, og stort set alle fik rørt sig godt 
og grundigt, da Cheikhou Diarra fra Senegal bød op til vestafrikansk trommedans i festsalen.  
Efter dansen fik vi ost og rødvin, og der blev hygget og netværket til ud på de små timer. Søndag morgen, efter 
morgenmaden var indtaget i Spisesalen, startede søndagens program i Festsalen, hvor Nis Grønager Madsen og 
datteren Asta ventede på os og var klar til at spille og synge vores nye A & S sang! 
 
Herefter blev talerstolen indtaget af Ina Dygaard, der er ny formand for Adoption & Samfund - Ungdom (ASU). Ina 
fortalte om ASU og hvordan det tidligere havde været og hvad de ønskede sig fremadrettet. Det var bl.a. en fast 
kontaktperson i Hovedbestyrelsen. Hun fortalte også at de arbejdede på at få lavet et medlemsregister. ASU vil rigtig 
gerne lave mange arrangementer for de unge adopterede fra 13-25 år. 
 
”Adoption & Samfund i forandring” var det næste punkt på dagsordenen og næstformand Paul Jeppesen gjorde 
status over Adoption & Samfunds arbejde. Han fortalte om, hvordan vi i dag har stor indflydelse på den nugældende 
adoptionslov og den relaterede lovgivning, og at vi deltager i arbejdet på lige fod med de formidlende organisationer 
og Familiestyrelsen. I forhold til de formidlende er samarbejdet tæt, samtidig med at rollen som uafhængig vagthund 
er fastholdt. På rådgivningsområdet har foreningen sit eget frivillige rådgivningskorps. 
 
PAS-forsøget var en stor succes; tilbage står nu udfordringen med at videreføre de gode resultater i en ny model og 
kæmpe for et permanent PAS-tilbud ”fra adoption til grav”, eventuelt med delvis brugerbetaling. Foreningen har 
været medvirkende til at sikre adoptionstilskud og orlov til adoptanter, men det er stadig et mål at sikre økonomisk 
ligestilling til alle, der ønsker at adoptere. Medlemskontakten skal fremmes via hjemmesiden og andre sociale 
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medier. Lokalforeningerne og landegrupperne skal fortsætte deres gode arbejde og sigte mod at 
fastholde/rekruttere de gode folk snarere end at slå sig sammen. 
 
”Sådan gør vi i Norge” ved Nina Schjetne, der er leder af Adoptionsjonsforum.no, der er en af de tre formidlende 
organisationer i Norge (de andre to er Verdens Barn og Inor Adopt). Foredraget blev holdt på engelsk, mens 
plancherne var på norsk, og da norsk nogen gange er lettere at læse end at forstå, hjalp det lidt på forståelsen.  
 
Adopsjonsforum er en institution, der både formidler, er medlemsbaseret med lokalafdelinger og afholder 
adoptionsforberedende kurser. Familierne følges altså af samme organisation, så det er en noget anderledes 
struktur end den vi har i Danmark. Norge har ingen PAS-ordning, men Adopsjonsforum har en socialarbejder, der 
reelt arbejder som PAS-konsulent. Som noget nyt er man begyndt at opkræve betaling for PAS-bistanden.  
Adoptanterne kommer til de formidlende med deres problemer, da sundhedssystemet er utilstrækkeligt. I forhold til 
specialistviden om adoption er det, det samme som i Danmark, at skolepsykologer, sundhedspersonale m.fl. ikke har 
den nødvendige særlige viden. Desuden har Norge kun ganske få psykologer med adoptionsviden. Mange 
adoptanter melder sig ud af Adopsjonsforum, når de har fået barn, men ind igen, når barnet kommer i puberteten.  
 
Herefter var der gruppearbejde, hvor deltagerne skulle give deres bud på, hvad A & S skulle fokusere på 
fremadrettet og der kom masser af konkrete forslag og indspark til HB: 

 Oprettelse af et videnscenter for adoption  

 Udvidet PAS-tilbud 

 Udvikling af en mediestrategi 
 
Inden vi skiltes for at drage hver til sit, var der mad i Spisesalen. Efterfølgende sendte vi et evalueringsskema ud til 
deltagerne og vi fik også en del evalueringssvar retur igen, så tak for det. 
 
Mødeaktivitet 

Siden landsgeneralforsamlingen i 2010 har HB afholdt seks ordinære møder, udover det konstituerende møde efter 
generalforsamlingen: 
 

Dato Sted 

15. januar 2011 Slagelse 

12. marts 2011 Fredericia 

7. maj 2011 Slagelse 

18. juni 2011 Odense 

27. august 2011 Odense 

8. oktober 2011 Fredericia 

 
Som en del af HB-mødet den 7. maj 2011 mødtes HB med tre repræsentanter fra bladets redaktion. 
 
Internt i HB har Administrationsgruppen holdt fire møder via Skype. Disse møder holdes normalt halvanden uge før 
et HB-møde. Her har en væsentlig opgave været udarbejdelse af en forretningsorden for HB. Endvidere har 
Politikerbanden holdt en række telefonmøder. Endelig har HB stået for gennemførelse af landsmødet i Slagelse den 
2. - 3. april 2011.  
 

Medlemmer 

Medlemsadministrationen har i årets løb haft travlt. Der er sendt brev til alle 140 gratister med forespørgsel om at de stadig 
ønsker at modtage bladet gratis. 43 har svaret tilbage med ja, og nogle få med nej. Det har resulteret i, at vi har slettet 97 
gratister i vores medlemsdatabase, en nedgang fra 140 til nu 43. 
 
Der er i årets løb udmeldt 340 medlemmer og indmeldt ca. 300 nye. Indtil dato synes tilbagegangen at fortsætte, vi begynder 
således også at mærke krisen. 
 
Abonnementer af bladet er der 16 af (biblioteker m. mere.) 
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Da der er store omkostninger forbundet med indmeldelse af et nyt medlem, arbejdes der med elektronisk indbetaling for nye 
medlemmer. De får således ingen velkomstpakke eller andet inden der er betalt, og vi undgår at nogle melder sig ind og aldrig 
får betalt deres medlemskontingent. 
 
 
Oversigt: 
 

Lokalforening Antal Pr. 30/6 2011 Antal Pr. 30/6 2010 

Bornholm 29 28 

Fyn 284 281 

Gudenåen 255 249 

København 414 434 

Københavns Omegn 314 320 

Midt- og Vestsjælland 251 259 

Nordjylland 305 309 

Nordsjælland 336 328 

Sydsjælland 199 208 

Sydvestjylland 204 200 

Sydøstjylland 213 218 

Vestjylland 182 193 

Østjylland 424 427 

   
I alt 3.407 3454 
Hertil kommer et antal udenlandske medlemmer. 

 
Afgående HB medlemmer 
Også denne gang siger vi farvel til medlemmer og suppleanter og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for en 
rigtig god indsats, også i året der er gået. 
 
 
På Hovedbestyrelsens vegne 
Michael Paaske, Formand 
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for '1. juli 2010 - 30. juni 2011 for Adoption og Samfund.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver,
finansielle stilling samt resultat.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tønder, den 4. august 201 1
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Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Adoption og Samfund

Vi har revideret årsregnskabet for Adoption og Samfund for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011,
omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsreg nskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,
at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af
sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i

årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse
og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen
til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 30. juni2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli

2010 - 30. juni2011 ioverensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vordingborg, den 4. august 2011
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Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Adoption og Samfund for 2010111 er aflagt i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret iforhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Neftoomsætning
Nettoomsætningen omfatter kontingent, bladindtægter samt portotilskud.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v..

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrØrer
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafg ræ nsn i n gsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrØrende efter-
følgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafg ræ nsn i n gsposter {forud betalte i ndtægter)
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtæg-

ter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 1. juli 2A10 - 30. iuni 20{ {

Nettoomsætning

Administrationsom kostninger

Driftsresultat

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Arets resultat

2AlU11

kr.

1.336.149

-1.519.847

-183.698

16.790

-59

2009/10

kr.

1.349.688

-1,339.987

9.701

17.4U

0

-166.967 26.735
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Balance pr. 30. juni 2011

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Andre tilgodehavender

Periodeafg rænsningsposter

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

Note 2010t11

kr.

12.555

40.625

2009/10

kr.

15.289

42.188

s3.180 57.477

769.411 907.s07

822.591

822.591 964.984
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Balance pr. 30. juni 2011

PASSIVER

EGENKAPITAL

lndestående i virksomheden

Egenkapital ialt

HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser i alt

GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortf ristede gældsforpli gtelser

Anden gæld

Periodeafg ræns nin gsposter

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER IALT

Eventualposter mv.

Note

I
10

2010t11

kr.

2009/10

kr.

689.678 856.645

689.678 856.645

50.000 50.000

50.000

60.913 58.339

22.A00 0

82.9{3 58.339

822.591 964.984

50.000

11
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Noter

Note 1 Nettoomsætning

Kontingenter

Bladindtægter

Portotilskud

Øvrige indtægter

Medlemmer, ultimo regnskabsåret

Note 2 Administrationsomkostninger

Lokalforeninger

lnteressegrupper

Kontorudgifter

Revisorhonorar

Blomster og gaver

Tryksager/brochurer o.l.

Tilskud til arrangementer

Kursusudgifter

Generalforsamling

Transportudgifter

Medlemsadm inistration

Telefon

lnternet

Adoptionslinien

lntermedia

Porto

Gebyr

Kontingentopkrævning

Småanskaffelser

Tab på annoncer

2010t11

kr.

1.287.354

12.555

35.865

375

2009/10

kr.

1.304.420

7.405

37.863

0

1.336.149 1.349.688

3.45 3.470

-405.389

-42.684

-63.279

-17.500

-15.162

-20.789

-29.732

0

-64.213

-83.106

-79.604

-4.414

-14.480

-2.859

-50.313

-14.807

-1.056

-22.753

0

-9.369

-266.574

-35.560

-57.163

0

-3"845

-12.881

-3.853

-15.000

-53.921

-45.954

-57 "344

-19.919

-12.444

-2.714

-49.063

-25.874

-1.307

-20.439

-982

-10.000

-941345 -694.837
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Noter

Note 2 Administrationsomkostninger - fortsat

Bladet

Trykning

Porto

Redaktionsudgifter

Journalist assistance

Landsmødelrådgiverkurcus incl. Transport

VIP møde

Landsmøde

Møder

Mødeudgifter, nordisk

Mødeudgifter

Telefonmøder

Note 3 Finansielle indtægter

Renter, bankindestående

Note 4 Andre tilgodehavender

Diverse annoncører

Note 5 Periodeafgrænsningsposter

lnfomedia

2010t11

kr.

-202.O70

-137.027

0

-6.000

2009/10

kr.

-194.923

-160.427

-363

0

-345.097 -355.3'13

-23.235

-152.991

-176.226

-59.1 53

-91.378

-150.531

-15.110

-42.309

0

-94.248

-41.876

-3.182

-1.519.847

-57.419 -139.306

-{.339.987

16.790

16.790

17.434

17.034

12.555

12.555

15,289

15.289

40.625 42.188

40.625 42.188
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Noter

Note 6 Likvide beholdninger

Foreningskonto 1 00739-7

Aftalekonto 976630-9

Girokonto 214-3135

Note 7 lndestående iforeningen

lndestående i foreningen pr. 117 2010

Arets resultat

Note 8 Hensatte forpligtelser

EU retssag

Note 9 Anden gæld

Post Danmark

Familiestyrelsen

Kobborg Consult

NAC Kontingent

Michael Paaske

Leonhardt Fundraising

Skyldig revisor

Note 1 0 Periodeafgrænsningsposter

Forud modtagne indtægter

Note 11 Eventualposter mv.
Foreningen har ingen kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser.

2010t11

kr.

69.411

700.000

0

2009/10

kr.

96.200

800.000

11.307

769.411 907.507

856.645 829.910

-166.967 26.735

689.678 856.645

50.000

50.000

50.000

50.000

21.990

0

0

0

0

21.423

17.500

19.899

12.400

1.313

4.046

6.1 50

14.531

0

60.913 s8.339

22.000

22.OOO



Bilag 4 
 
Forslag til generalforsamling - etablering af indsatsgruppe til støtte for organisering i 
yderområder   
 

1. Erfaringsmæssigt er det ind i mellem svært for adoptanter bosiddende i yderområder at få 
stablet en lokalforening på benene endsige få afholdt generalforsamlinger m.v. På vegne af 
kredsforeningerne på Sjælland skal jeg hermed fremsætte et forslag om oprettelse af en 
indsatsgruppe bestående af medlemmer fra HB og eller/LF. Gruppens eneste ansvar bliver 
at hjælpe med/ afholde generalforsamling i de/det område hvor der kan forudsiges ikke at 
blive afholdt en sådan. Derudover skal gruppen efterfølgende assistere den nyvalgte 
bestyrelse med at opstarte lokalforeningen samt, hvis der er behov, holde kontakt til 
bestyrelsen efterfølgende.  
Hvis ovennævnte ikke fører til etablering af en fungerende bestyrelse skal de omkring 
liggende lokal foreninger spørges om de vil løfte opgaven med at videreføre LF indtil en 
arbejdsduelig lokal bestyrelse efterfølgende kan etableres. Dette vil i praksis betyde at de 
to LF i en periode fungere som en lokalforening med alt hvad dette indebærer. 
Forslag til generalforsamling - etablering af indsatsgruppe, der skal udarbejde faste 
retningslinjer for kommunikation mellem HB og LF og for at styrke denne. 

 
2. For at afstemme forventninger samt at optimerer kommunikationen mellem HB og 

lokalforeningerne foreslår jeg, at der nedsættes en gruppe bestående af medlemmer fra 
både HB og lokalforeningerne, der skal udarbejde fremtidige retningslinjer for 
kommunikationen mellem hovedbestyrelsen og lokalforeningerne.  

  
Jeg skal gøre opmærksom på at forslagene er stillet af undertegnede. 
  
MVH 
Kurt Nielsen 
LF 
KBH 
  



Bilag 5 

 

 Lande og Interessegrupper 2011 
 
 

 

'Foreningen af adoptivforældre til børn med handicap ønsker at være en 

interessegruppe under Adoption & Samfund og ønsker at 

generalforsamlingen vil godkende dette forslag' 
 

Listen af interessegrupper består herefter af : 

 

Adoptionsgruppen for dansk-adopterede og deres familier 

Bolivia 

Bulgarien  

Burkainagruppen 

Colombia 

Dansk Sri Lanka forening 

Ecuadorklubben 

Ethiopienforeningen 

Guatemalaklubben 

Hviderusland 

Kaliningrad/Moskva 

Kinaforeningen  

Landegruppe for Sydkorea (Koreatrolde) 

Nepal 

Nigeriaforeningen 

Peru 

Rumænien,  

Sydafrika 

Thailand 

Tjekkiet 

Vietnam Landegruppen 

 

Balvikas 

Børnehjemmet palna indien 

Colombia Fana’s Venner  

Ene-Adoptanterne 

Foreningen af adoptivforældre til børn med handicap 

Indien-Træf 

Indien Welfare home for Chrildren new Delhi 

 

Hovedbestyrelsen 
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Indtægter

Budget 

2011-12

Regnskab 

pr. 30/6 2011

Kontingenter (3445 medlemmer) 1.280.000 1.287.354

Bladindtægter 12.000 12.555

Portotilskud 35.000 35.865

Renteindtægter 17.000 16.790

Øvrige indtægter 0 375

Indtægter i alt 1.344.000 1.352.939

Udgifter

Bladet tryk 200.000 202.070

Bladet porto 157.000 137.027

Bladet i øvrigt 500 0

Journalisthjælp bladet 25.000 6.000

Bladet i alt 382.500 345.097

Tilskud til foreninger

Lokalforeningerne 404.000 405.389

Lande- og interessegrupper 43.000 42.680

Tilskud ASU 25.000 0

Tilskud til arrangementer 25.000 29.732

Tilskud til foreninger i alt 497.000 477.801

Kurser/konferencer

Kursusudgifter 5.000 0

Konferencer 5.000 0

Kurser/konferencer i alt 10.000 0

Møder

VIP møde (inkl. transport) 25.000 23.235

Landsmøde incl transport 120.000 152.991

Møder  nordisk (inkl. transport) 40.000 15.110

Generalforsamling (inkl. transport) 65.000 64.213

Møder 45.000 42.309

Telefonmøder 0 0

Transportudgifter 85.000 83.106

Møder i alt 380.000 380.964

Administration

Telefon/internetforbindelse 5.000 4.014

Hjemmeside 65.000 14.480

Porto 15.000 14.807

Kontingentopkrævning 25.000 22.753

Kontorudgifter 65.000 63.279

Medlemsadministration 85.000 79.604

Revision 15.000 17.500

Øvrige administrationsudgifter 0 0

Administration i alt 275.000 216.437

Andre udgifter

Brochurer , bøger , m.m. 15.000 20.789

Gaver  m.m. 5.000 15.162

Adoptionslinien 1.500 2.859

Småinvesteringer 5.000 0

Infomedia 40.625 50.313

Tab på annoncer 0 9.369

Andre udgifter i alt 67.125 98.492

Finansielle udgifter

Gebyrer 1.500 1.115

Finansielle udgifter i alt 1.500 1.115

Udgifter i alt 1.613.125 1.519.906

Nettoresultat -269.125 -166.967 

Budget 2011-2012


