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Forælder Fonden er en privat organisation hvis
formål er at yde støtte til dem, der er alene med børn.
Støtten ydes bl.a. som almen socialrådgivning, boligrådgivning, uddannelsesrådgivning, økonomisk
rådgivning, - i det hele taget gives råd og vejledning
til den enlige forsørgers samlede sociale situation.
Forælder Fondens protektor er Hendes Kongelige
Højhed Prinsesse Benedikte.
Forælder Fonden er godkendt efter Ligningslovens
§ 8A til at modtage gaver m.v. med fradragsret for
giver efter bestemte regler.
Som følge af Forælder Fondens godkendelse efter
Ligningslovens § 8A er Forælder Fonden berettiget
til at modtage arv m.v. afgiftsfrit jf. Bo-afgiftslovens § 3, stk. 1 litra f.
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2010 – Forandringens år
Man kan bekymre sig om mange ting – og vi gør det! Vi var bekymrede for hvordan

I det hele taget arbejder vi på at udvide vores stab af frivillige med fagfolk inden

omverdenen ville tage imod vores nye navn: Forælder Fonden, og vi havde mange

for forskellige fagområder. Vi søger personer med økonomisk indsigt (bankfolk el.

overvejelser over at skifte kontor fra en baggård på Nørrebro til stor synlighed i en

revisorer), advokat, sundhedsplejerske, erhvervsvejleder o.lign. Vi oplever et sti-

”strøg-butik” tæt på Søerne.

gende behov for eksperthjælp hos dem der er alene med børn, for en sådan hjælp

Men som det tit går, så kunne vi have sparet os vores bekymringer. Langt hoved-

er der meget sjældent plads til i deres budget.

parten synes vores nye navn er godt og signalerer bredde i vores arbejde på en helt

Vores helt store mål om et kollegiehus nr. 2, var så tæt på at blive opfyldt i 2010,

anden måde end tidligere.

som det nogen sinde har været. Alle tilladelser var i hus, papirerne skrevet og

Og opfattelsen af de nye kontorer kommer bedst til udtryk ved at gengive en mor,

tegningerne lavet, men den sidste dag blev vi overhalet inden om af en forkøbsret.

der sagde, da hun kom ind ad døren: ”Hvor er her rart – lyst og venligt, og så virker

Så vi leder videre!

det helt anderledes professionelt her i forhold til jeres gamle sted!”

I foråret havde DR en TV-udsendelse om de ”sorte huller” i vores velfærdssam-

Og selv stor-trives vi i vores nye lokaler og ”nye” møbler, som vi fik fra Ernst &

fund. Vi har altid pralet med det fintmaskede net, samfundet spænder ud under

Young, da de skulle flytte til Gyngemosen og ikke skulle have deres gamle møbler

os, men i de senere år er det som om maskerne bliver større og større og ”elastik-

med. Også vores møde-/frokostrum har fået nye møbler, idet Fritz Hansen skulle

ken” i loven er blevet lavet om til et stift bånd. Historien om Birthe (side 12) der

udskifte nogle kantineborde og –stole og var så rare at tænke på os som arvtagere.

kun kan få økonomisk hjælp til at passe sit syge barn, hvis hun opgiver sin uddan-

Ved samme lejlighed faldt der også nogle havestole af til både vores kollegiehus og

nelse, taler sit tydelige sprog.

vores udflugtssted. Det er helt uvurderligt at vi på denne måde kan omgive os med

I Forælder Fonden forsøger vi at minimere at maskerne bliver for store og elastik-

pæne ting uden at skulle bruge af vores midler til det.

ken for stram – specielt for dem, der er alene med børn.

Også i det forgangne år har Jura Information holdt os ajour hvad angår nye love og
bekendtgørelser inden for vores område. – Stor tak for det!
Vi oprettede 12,6 % flere nye sager sidste år end året før. 30 % af de nye henvendelser kom fra studerende. Derfor fortsætter vi vores bestræbelser for at sætte uddannelse af dem, der er alene med børn i højsædet. Det gælder i vores rådgivning,
brugen af vores (små) legatmidler og inddragelse af andre fagfolk i arbejdet. Vi har
således lige lavet aftale med en coach, der vil give 2x4 timer pr. måned til at støtte

Lene Fiorini

Ellen Hansen

enlige forsørgere, der er ved at køre fast i deres studie. Og vi har fortsat kontakt til

Formand

Leder og socialrådgiver

3 forskellige terapeuter, vi kan henvise til, når der er behov for det.
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Man kan ikke blive gift
med Forælder Fonden.
Men virkningen kan
være den samme.

Derved bliver uddannelsen tit ved tanken, og så er den negative spiral i sving.
For de tal der holder Forælder Fonden indædt kæmpende for sagen, er dem der
fortæller, at børn af enlige uden uddannelse, de får heller ikke selv en udannelse.
Det ufaglærte går i arv. Og dermed skabes en udvikling som hverken gavner individet eller er i samfundets interesse.
Hos Forælder Fonden er vi til for de personer og de situationer, hvor to er bedre
end en. Hvor alenerollen er blevet lidt for alene.
Det lille skub, der gør den store gavn.

Som enlig forælder står man ikke nødvendigvis og mangler noget. At være alene
med børn kan sagtens være et vellykket liv.
Men risikoen for at man får skabt en tilværelse, hvor man forsømmer mere end
man forsørger er stor. Det viser tal med al tydelighed.
Ganske vist kalder rollen som enlig forælder hverken på medynk eller berettiger
til at generalisere og sætte skæbner i bås.
Men kedelig fakta fortæller at mange, navnlig de unge, der ender som alenefar
eller alenemor og dermed skal løfte opgaven med at passe børn og samtidig passe
job eller en uddannelse – den rolle er ofte ensbetydende med livsvilkår, der kun
svært hænger sammen.
Og det får konsekvenser, ikke mindst for barnet.
Det er ikke fordi viljen mangler, men fordi mulighederne gør. Og fordi det er store
krav for små midler.
Det typiske billede er, at enlige unge har fliden og disciplinen og tjener til livet
gennem ufaglærte job. De har måske lysten til at videreuddanne sig, men ender
stavnsbundne i jobbet, fordi man falder gennem en af systemets uheldige sprækker. Man er på den ene side ikke kvalificeret til studiehjælp, og på den anden side
findes der ikke aftaler på arbejdsmarkedet, der kan give grundlag for at begynde
et studie.   
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Det er almen viden og veldokumenteret, at børn af
ufaglærte forældre får væsentligt dårligere karakterer, end børn der kommer fra højt uddannede hjem.
Men hvad de færreste ved er, at forskellen ikke bare
er stor. Den er dobbelt op.
Når barnet fra det ufaglige hjem får 4,3 i matematik
får lægens søn eller datter 8,6.
Det er skræmmende statistik, for det vidner om
børn holdt som gidsler. Af en social arv og et mønster, der er svært at bryde.
Læg dertil at vi her oven i købet taler om børn fra
hjem med begge forældre.
Barnet der kommer fra et ufagligt hjem med kun én
forsørger, er endnu dårligere stillet. Endnu dårligere stimuleret.
Blandt andet derfor findes Forælder Fonden.
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Viljen er der, men hvor
er muligheden ?
Af Marianne Jelved, medlem af Forælder Fondens bestyrelse

Det er almindeligt anerkendt i dag, at uddannelse er vigtig for det enkelte men-

husleje, mad o.l. Der er ikke mange, der har mulighed for at klare sig med så lidt i

neske og for samfundet. Vi ved fra statistik og fra mange undersøgelser, at men-

indkomst med et lille barn. Derfor holder gravide uddannelsessøgende unge kvin-

nesker med en uddannelse er mindre ledige end de, der ikke har uddannelse. De

der under de vilkår op med deres uddannelse.

kommer også hurtigere i arbejde, hvis de bliver ledige. Det er statistikker, og bag

Det er urimeligt, at der ikke er ens muligheder for alle i uddannelse. Elevløn er

hvert eneste tal er der mennesker og familier med deres egen historie. Og der er

omfattet af og aftales mellem arbejdsmarkedets parter, og her har man ikke pri-

også mange, der klarer sig godt gennem livet, selv om de ikke har taget en uddan-

oriteret løsning af denne ulighed. Folketinget har behandlet et forslag til en løs-

nelse, da de var unge.

ning, men et flertal ville ikke gå ind og blande sig i overenskomster. Her i foråret

Ikke desto mindre har vi alle en forpligtelse til at hjælpe unge og lidt ældre til

behandles forslaget igen, og her vil det blive prøvet, om der kan findes en anden

at tage en uddannelse. For det giver alligevel et godt grundlag for den enkeltes

måde at løse problemet på. Måske kan man bruge Arbejdsgivernes Elevrefusion

muligheder. Derfor er der bred politisk enighed om, at mindst 95 procent af de

til at finansiere et særligt forsørgertillæg til en elevløn, så alle kommende mødre

unge skal tage en ungdomsuddannelse. Det er ikke en helt enkel opgave. I dag er

i de danske uddannelsessystemer har rimelige ens økonomiske muligheder for at

det omkring 80 procent der gør det. Der er taget mange initiativer for at skabe

fortsætte deres uddannelse, hvad enten det er på SU eller det er på elevløn.

fleksible uddannelsestilbud og støtte til unge, der ikke uden videre kan gå den
almindelige brede vej gennem de kendte uddannelser.
Der er dog et sted, hvor det er en meget uheldig forskelsbehandling. Det sker, at
unge mennesker skal være forældre, og det er jo en lykkelig begivenhed. Der er
barselsorlov og pasningsmuligheder, så mor på et tidspunkt igen kan gå på arbejde
eller fortsætte sin uddannelse. Hvis man uddanner sig i en uddannelse, hvor man
er berettiget til SU, så er der nu særlige muligheder for at få dobbelt SU og særlige
tilskud til forældrene på SU.
Det samme er ikke tilfældet på de erhvervsfaglige uddannelser. I de perioder, hvor
de unge her er på elevløn, har de ikke tilsvarende muligheder for en særlig relevant
økonomisk ordning, der gør det muligt at fortsætte deres uddannelse.
En elevløn er typisk i begyndelsen på 6-7.000 kr. om måneden. Og når man er i uddannelse, så kan socialforvaltningen ikke give kontanthjælp, der vil kunne dække
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Regler kontra sund fornuft
- i Forælder Fonden forsøger vi at bruge hovedet
Vores statistik over aldersfordelingen viser, at vi har flest henvendelser fra de

Efter 4 måneder måtte Birthe give op. Krævende studier og alenetilværelsen med

31-40-årige (45 %).

et så handicappet barn, der kræver al hendes tid, når han kommer fra skole, harmonerer ikke med yderligere bekymringer om, hvor pengene skal komme fra.

Birthe er en af dem. Hun er alene med Peter på 10 år, og det har hun været siden

Så Birthe bliver nu offentligt forsørget (lønkompensation) men har måttet fra-

Peter var 3 år. Peter er svært handicappet. Han er psykomotorisk retarderet og har

melde sig sit studie til gengæld.

derudover infantil autisme og epilepsi i svær grad.
Om hun kommer i gang igen og færdiggør de sidste 1½-2 år – hvilket er hendes
2 år før Peter blev født var Birthe startet med at læse jura. Efter Peter blev født har

store drøm – er efterhånden yderst tvivlsomt.

hun måttet holde pause fra studiet af flere omgange bl.a. for selv at træne ham.
Træningen gav gode resultater, men det er alligevel nødvendigt at Peter bliver

Der er ingen tvivl om at reglerne er blevet fulgt, men sund fornuft kan man ikke

holdt under opsyn døgnet rundt.

kalde det – det virker mere som “hovedet under armen!”

Nu er Peter begyndt på en specialskole i dagtimerne, og Birthe øjner derfor en
mulighed for at kunne færdiggøre sit jurastudie, hvor hun mangler 1½-2 år.
På grund af de mange stop Birthe har haft i studiet, har hun ikke mere SU tilbage.
Hendes forældre sagde: ”Begynd – vi bakker dig op med penge de første måneder,
indtil du får talt med kommunen, og I sammen kan finde ud af, hvordan det kan
lade sig gøre at blive færdig.”
Men hos kommunen var der ikke megen hjælp at hente. Revalidering? Nej, det er
jo ikke dig, der er syg. Kontanthjælp? Nej, du står jo ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, når du er studerende. En form for tabt arbejdsfortjeneste? Ja, men så
skal du bare stoppe med at læse, så kan vi give dig fuld tabt arbejdsfortjeneste.
Forælder
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Støttekoncert med
Lis Sørensen til fordel
for Forælder Fonden

Tid og sted
Lørdag den 19. november kl. 17.00
Christians Kirke, Strandgade 1
København K

Forælder Fonden
arbejder for sagen.
Lis Sørensen
synger for den.
For ottende år i træk indtager Lis Sørensen med orkester Christians Kirke på
Christianshavn. Denne gang med en støttekoncert til fordel for Forælder Fonden.
I år går overskuddet fra koncerten ubeskåret til Forælder Fondens arbejde  for uddannelse for enlige fædre og mødre.
Billetter koster 275,00 kr. pr. stk. ekskl. gebyr og kan bestilles på www.billetnet.dk.
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Uddannelse er ikke en mulighed,
men en nødvendighed
Af Stefan Hermann, rektor Professionshøjskolen Metropol, medlem af repræsentantskabet

Ser man historisk på samfundsdebatten om uddannelse er den skiftet radikalt.

gjort så meget for, at de skulle gennemføre. Men desværre er der et klart mønster

Uddannelse var engang en mulighed der kunne give bedre chancer for social op-

i, hvem der falder fra.

stigning, for at skaffe sig et levegrundlag og udviklingsperspektiver. Men der var

Der kan politisk gøres meget mere for at ændre på dette forhold, og der vil uden

også rum for den selvlærte, der fandt sin egen vej gennem tilværelsen. Der var rum

tvivl blive gjort det også i de kommende år. Men vi har også som forældre et ans-

for den, der nok ikke kunne regne, men regne den ud, som jeg engang hørte en

var. Uanset om vi er alene med ansvaret eller deler det. Og ethvert barn, enhver

vestjysk erhvervsmand sige.

familie, er heldigvis ikke bare en figur i statistikken. Vi ved heldigvis i dag meget

Der var plads til mange uden uddannelse, og det var engang en samfundsmæssig

mere om, hvad man kan gøre for at bistå sine børn i deres skolegang eller ungdoms-

succes, at mere end halvdelen af en ungdomsårgang fik en ungdomsuddannelse på

uddannelse – og at det betyder noget. Fordi chancerne i statistikken for enlige

enten gymnasiet eller erhvervsskolen. I dag anses det for en national katastrofe, at

forsørgere er knap så opmuntrende, skal man hverken piske sig med ris eller bare

15-20 pct. misser en ungdomsuddannelse efter snart to årtier med målsætninger

håbe det bedste. Støtte hjælper nemlig. Aktiv bistand til lektielæsning. Læse sam-

om uddannelse til alle. I dag forekommer uddannelse at være en absolut nødven-

men med sit barn. Indøve gode arbejdsvaner, finde sejrene og overvinde de ne-

dighed, en betingelse for overhovedet at kunne regne med at finde selv et midler-

derlag al uddannelse og læring også byder på, uanset om det er forbandede tyske

tidigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er kun sat lidt på spidsen.

verber eller et dårligt praktiksted, der er anstødsstenen. Sørge for at lysten og im-

Og det er man nødt til. Ikke mindst fordi vi ved, at uddannelseschancerne er langt

pulsen ikke er den eneste rettesnor. Kedeligt er det ikke engang, og effektivt er

størst for børn og unge fra uddannelsesvante og ressourcestærke hjem. Uddan-

det. Lige som klare krav og forventninger. Alt dette er dog lettere sagt end gjort i

nelsesstatistikken for enlige forsørgeres børn er mildest talt ikke god. Forældrenes

en tid, hvor børn og unge tidligere end før selvstændiggør sig fra deres forældre i

baggrund og ressourcer er fortsat den altafgørende faktor, når vi skal forudsige

ungdomskulturer med egne medier, konstant kontakt og mange tilbud.

børn og unges løbebane uddannelsesmæssigt. Selv i et dansk system med lige og
åben adgang til offentlig finansieret uddannelse fra grundskole til universitet er vi

Uddannelse er vigtig. Og det er afgørende, at uddannelse for samfundet og den

ikke gode til at bryde den sociale arv og fremme den sociale mobilitet. Vi er langt

enkelte ikke alene er noget vi stræber efter for at undgå de værste trusler, men også

ringere til det end fx finnerne. De danske unge starter stort set alle sammen på en

noget vi tilstræber for at realisere drømme. Som borgere og som mennesker.

ungdomsuddannelse efter folkeskolen, og vi har megen vejledning, mange tilbud,
men alligevel falder en betydelig del fra, ikke mindst fra erhvervsuddannelserne,
og alt for mange får ikke gennemført en ungdomsuddannelse senere. Selvom der
også er politiske initiativer, der ikke har gjort det nemmere, har vi generelt aldrig
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Den lille hjælp med
den store virkning
Lene er i 40-erne. Hun blev separeret og skilt fra børnenes far for 3½ år siden.
Hun har siden boet alene med børnene på 8 og 14 år.

Behovet for
Forælder Fonden er stort.
Sidste år havde vi mere
end 600 henvendelser
fra enlige.

Skilsmissen var rigtig svær – også for børnene. Det var uhyre vanskeligt at finde et
sted at bo, og det endte med, at hun fik tilbudt en lejlighed, nogle venner fandt til
hende. Lejligheden var alt for dyr – 9.000 kr. om måneden, men hun turde ikke
sige nej, og klarede den det første år, fordi hun fik et ekstra arbejde ved siden af
jobbet som lærer.
Efter det første år måtte hun droppe ekstraarbejdet. De næste år klarede hun,
fordi hun arvede nogle penge. Men for 2 mdr. siden mistede hun sit arbejde, og nu
kan hun ikke overskue, hvordan hun skal klare den dyre husleje længere og frygter,
at hun kommer i restance og bliver opsagt med ekstra udgifter til følge.
Lige nu er det lykkedes hende at finde en familie, der gerne vil bytte lejlighed med
hende. Ikke alene bliver hendes husleje halveret, de kommer også tilbage til deres
oprindelige område, hvor børnene fortsat går i skole.
I den nye lejlighed skal der betales et indskud på 19.500 kr. Hun har søgt kommunen om et indskudslån men fået det svar, at hun jo har en lejlighed og derfor må
vente med at flytte, til hun har sparet sammen selv.
Hun har forklaret, at hun jo netop ønsker at flytte, fordi nuværende husleje er så
dyr, at hun ikke kan betale den – langt mindre spare op. Men sådan er reglerne,
har hun fået at vide, det kan der ikke ændres ved.
Hun må altså vente til restancen i nuværende bolig er så stor, at hun bliver udsat
med fogedens hjælp.
Det er ikke svært at forestille sig hvilke omkostninger det får økonomisk såvel som
menneskeligt.
18
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Resultatopgørelse
2010/ tkr.

2009 / tkr.

Indtægter
Tilskud og arv
Renter mv
Huslejeindtægter

3.599
480
3.560

2.783
424
3.339

Indtægter i alt
Omkostninger ved fondens drift

7.640
-91

6.546
-79

Til disposition før uddelinger mv
Understøttelsesvirksomhed i alt
Rådgivningsvirksomhed
Henlæggelser (netto)

7.549
-4.915
-2.538
88

6.467
-4.367
-1.950
-83

Uddelinger mv i alt

-7.365

-6.400

185

67

Resultat (før og efter skat)

Balance pr. 31. december 2010
AKTIVER
Stamkapital:
Ejendomme
Værdipapirer
Likvide beholdninger

6.847
5.520
8

6.847
5.468
0

12.375

12.315

Disponibel kapital:
Værdipapirer
Udlån
Diverse tilgodehavender
Likvide beholdninger

1.005
34
1.018
856

999
0
1.253
509

Disponible aktiver i alt

2.913

2.761

15.287

15.076

Stamkapital (bunden)
Disponibel kapital

10.613
2.280

10.553
2.177

Fondens kapital i alt
Langfristet gæld
Kortfristet gæld

12.893
1.700
695

12.730
1.700
646

2.395

2.346

15.287

15.076

Stamkapital i alt

Aktiver i alt
PASSIVER
Fondens kapital

Trods
finanskrisen har
vi haft et godt år.
Tak for tilliden.

Gæld og hensættelser i alt
Passiver i alt

Forælder
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Tilskud 2010
Kroner
Andersen, Overlæge K. Andersen og hustrus legat
Andreassen, Elsa
Andresen, Knud og Dagny Gad Andresens Fond
Arnoldi, Dorthe
Arnstedske, Det Arnstedske Familiefond
Augustinus, Lis m.fl.
Ballerup Kommune (§18-midler)
Bech, Inga
Bethlehem, Børnehjemmet Bethlehems Fond
BG Fonden
Brøndby Kommune (§ 18-midler)
Buch, Tove
Buntzen, Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat
Dahl-Sørensen, Kirsten
Danielsen, Aase og Ejnar Danielsens Fond
Danmarks Radio
Danske Banks Fond
Diverse bidrag
EIMI
Evers, William og Hugo Evers Fond
Faltum, Ulla
Fogh, Bente Hyldahl
Fogh, Peter
Foss A/S
Frederiksberg Kommune (§18-midler)
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Fonden
Hannes Fond
Harder, Georg & Johanne Harders Legat
Heises, Ville Heises boliglegat
Hempel Fonden
Hermann, Stefan Bille
Husmann, Ernst og Vibeke Husmans fond
Hvidovre Kommune (§ 18-midler)
Hvidt, Jane m.fl.
Japanske gæster
Jelved, Marianne
Kirk, Ole Kirks Fond
Kjærsgård, Niels Holst (fødselsdag)
Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond
Kragh, Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
Københavns Kommune (§ 18-midler)
Lauritzen Fonden
Lions Club Hedeland
Lions Club Hvidovre
Louis-Hansen, Aage & Johanne Louis-Hansens Fond
Lyngby-Tårbæk Kommune (§ 18-milder)
Lægeforeningens Boligers Fond

40.000
2.000
35.000
500
20.000
500
20.000
10.000
40.000
100.000
12.000
1.000
2.000
500
100.000
10.000
15.000
2.960
6.000
3.000
1.000
3.500
3.500
10.000
10.000
15.000
250.000
25.000
2.000
304.302
25.000
2.000
50.000
15.000
500
500
500
50.000
3.600
4.000
25.000
75.000
550.000
5.000
3.272
50.000
10.000
20.000

Madsen, Inger Steen
Metro-Schrøder Fonden
Møller, Niels Erik
Møller, A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
Nordea Danmark-Fonden
Obel, Det Obelske Familie Fond
Obel, Lykke
Olufsen, Kirsten (julelegat)
Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond
Piczenik, Malu
Rotary Klub, København Grundtvig
Rudersdal Kommune (§ 18-midler)
Rønhof, Charlotte
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Skov, Kamma
Skovshoved, Anne
Skrike, Fonden Julius Skrikes Stiftelse
Socialministeriet – LOTFRI
Socialministeriet – PUF
Socialministeriet - Særlig
Spannjerske, De Spannjerske Legater
Spies, Simon Spies Fonden
Sørensen, Henrik Bagger Sørensens Fond
Varelotteriet
Vemmetofte Kloster
Weng, Hanne
Willemoes, Regitze
Witmeur, læge Olaf Erik
Wodschow, Karin

500
20.000
5.000
500.000
50.000
25.000
500
3.000
50.000
1.000
10.000
8.000
1.000
50.000
3.500
10.000
5.000
350.400
300.000
21.000
10.000
25.000
20.000
180.000
6.000
1.000
2.400
1.000
6.000
3.599.434

Tilskud søgt direkte til klienter
Tømrermester Axel Kastrup-Nielsen og hustru Eva Kastrup-Nielsens Mindefond: 6 enlige forsørgere med  
9 børn har efter indstilling modtaget i alt kr. 110.000
Krista og Viggo Petersens Fond: 57 enlige forsørgere indstillet til uddannelseslegat
Den Danske Frimurerorden: 10 julekurve
Lions Hedeland: 10 julekurve
Egmontfonden: 8 familier har efter indstilling modtaget ferie- og julehjælp for i alt kr. 33.765
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Frivillige medarbejdere

Repræsentantskabets medlemmer
Elsa Andreassen
Jesper Gad Andresen
Dorthe Arnoldi
Lis Augustinus
Line Barfod
Nina Berrig
Lise Bouet
Knud Brandenborg
Lone Brandenborg
Ulla Britta Buch
Ville Budtz
Rachel Bæklund
Frede Christensen
Anja Cordes
Henrik Dahl
Kirsten Dahl-Sørensen
Marie Dalsgaard
Lene Fiorini
Tove Flygare
Bente Hyldahl Fogh
Søren Friis

Ansatte

Stefan Herman
Caroline Heering
Jørgen Hertling
Jane Hvidt
Poul Erik Høyer
Marianne Jelved
Henning Bolt Jørgensen
Jette Jørgensen
Vibeke Jørgensen
Preben Erik Nielsen
Karin af Rosenborg
Naser Khader
Niels Holst Kjærsgård
Lis Kjærulff
Anne Pram Kjølbye
Birte Klovborg
Connie Kruckow
Carsten Kaag
Tove Kaag
Paul Lind
Inger Steen Madsen

Birgit Meister
Knud Munch
Niels Erik Møller
Lars Perch Nielsen
Lise Nørgaard
Christen Obel
Lykke Obel
Gerda Colberg Pedersen
Birthe Philip
Margrethe Pump
Tina Richter
Charlotte Rønholt
Lise Svanholm
Pernille Skov Svanholm
Hanne Thomsen
Ib Thyregod
Hanne Weng
Marianne Willumsen
Line Aarsland

Elsa Andreassen, Charlottenlund
Nina Berrig, Vallensbæk
Tine Brandt, Tåstrup
Anni D’Artibele, København
Lene Echwald, København
Birgitte Elle, Vedbæk
Annette Gottlieb, Frederiksberg
Yvonne Harder, Rødovre
Annemarie Helligsøe, Frederiksberg
Bente Hytoft, Birkerød
Hanne Johansen, København

Tove Kaag, Holte
Christine Lequime, København
Ellen Lequime, København
Jessie Mejborn, Albertslund
Lis Engel Møller, Holte
Jytte og Eric Nielsen, København
Birgitte Raaschou-Nielsen, Holte
Merete Vexby, København

Bestyrelse
Lene Fiorini, St. Kongensgade 118, 4.th., 1264 København K, formand
Lise Bouet, Lindegårdsvej 51, 1., 2920 Charlottenlund, næstformand
Lars Perch Nielsen, kasserer
Lis Augustinus
Marianne Jelved
Carsten Kaag
Margrethe Pump
Pernille Skov Svanholm
Line Aarsland

Protektor
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Ellen Hansen, leder og socialrådgiver
Katharina Vid, sekretær
Pia Sauer, regnskab
Majbrit Thomassen, socialrådgiver
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Fundatsen
§ 1 Navn og hjemsted
Fondens navn er Forælder Fonden.
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
Fonden blev stiftet den 24. maj 1966 under navnet Boligfonden for enlige mødre.
§ 2 Formål
Fondens formål er i trangstilfælde at yde støtte til enlige forsørgere, især til løsning af deres boligproblem. Støtte kan endvidere ydes til uddannelse samt på andre områder med det formål at hjælpe enlige
forsørgere igennem særligt kritiske perioder.
Støttens art og omfang, til hvem støtte skal ydes, afgøres endeligt af bestyrelsen.
Fondens støtte må ikke antage karakter af varig hjælp, ligesom støtte ikke kan ydes, når hjælpen kan
eller skal dækkes af offentlige midler.
Fonden kan gennem sine midler drive rådgivningskontor og etablere nødhjælpslejligheder til anvendelse for enlige forsørgere efter regler, der nærmere fastsættes af bestyrelsen, ligesom fonden yder
støtte til den selvejende institution ”Boligfondens Hjælpecenter” og andre nødhjælpsherberger og
legatboliger, oprettet under fonden.

Fondens formål er
at yde støtte til dem, der
er alene med børn til bl.a.
uddannelse og bolig.

§ 3 Ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges af fondens repræsentantskab. Et af
bestyrelsesmedlemmerne skal desuden efter indstilling fra repræsentantskabet godkendes af
fondsmyndigheden.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen.
I tilfælde af afgang af bestyrelsesmedlemmer inden udløbet af den 3-årige periode kan bestyrelsen
supplere sig med nye medlemmer for perioden indtil næste ordinære årsmøde. Hvert år afgår 3 af
bestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i
dennes forfald – næstformandens stemme afgørende.
Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
§ 4 Tegningsberettigelse
Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med kassereren eller to andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af formand eller næstformand
i forening med 4 andre bestyrelsesmedlemmer.
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§ 5 Ansættelse mv
Bestyrelsen kan, såfremt fondens virksomhed nødvendiggør det, ansætte ulønnet medhjælp, ligesom
bestyrelsen skal være bemyndiget til at afholde nødvendige udgifter i forbindelse med administrationen af fondens virksomhed.
Bestyrelsen kan nedsætte særlige arbejdsudvalg til forberedelse og løsning af specielle opgaver.
Endvidere kan bestyrelsen træffe beslutning om nedsættelse af lokalkomitéer. For lokalkomitéer udarbejder bestyrelsen vedtægter for disses virksomhed.
§ 6 Repræsentantskab
Fonden har et repræsentantskab bestående af indtil 75 medlemmer med interesse for fondens arbejde.
Nye medlemmer til repræsentantskabet vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan indstille kandidater til valg til repræsentantskabet. Valg af nye repræsentantskabsmedlemmer foretages på hvert
ordinært årsmøde.
Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, ligesom det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab med
tilhørende dispositioner skal være godkendt af repræsentantskabet, forinden bestyrelsen indsender
det til fondsmyndigheden.
§ 7 Årsmøde
Under ledelse af fondens bestyrelse afholdes hvert år i maj måned ordinært årsmøde.
Indkaldelse af repræsentantskabets medlemmer sker ved bestyrelsesformandens foranstaltning med
mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse.
Dagsorden for årsmødet skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for fondens virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Eventuelt valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
§ 8 Uddelinger
Uddeling af anvendelse af fondens driftsmidler, herunder lånebevillinger, jfr. § 2, træffes efter bestyrelsens nærmere beslutninger.
§ 9 Kapital
Fondens stamkapital er pr. 31. marts 1986 fastsat til kr. 3.500.000, som foreligger i obligationer.
Fondens midler kan efter bestyrelsens beslutning anbringes i fast ejendom, når formålet med erhvervelsen tjener fondens vedtægtsmæssige formål eller er lokaler til fondens administration.
Endvidere i værdipapirer i overensstemmelse med de af Justitsministeriet til enhver tid fastsatte regler
herom og som indskud i pengeinstitut.

28

Værdipapirer og kontante midler skal være anbragt i en af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.
Ved erhvervelse af fast ejendom skal der på denne tinglyses deklaration om, at der ikke kan rådes over
ejendommen ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden tilladelse fra fondsmyndigheden.
§ 10 Tilskud og midlers anvendelse
Fonden kan tilvejebringe midler ved tilskud, afholdelse af lotteri, bidrag fra private fonde, institutioner
eller organisationer samt privatpersoner.
Fonden kan modtage arv eller gaver. Sådanne tilskud mv. kan ikke uddeles, medmindre tilskudsgiver
eller arvelader har bestemt, at aktiverne må anvendes til uddeling eller for så vidt angår lotterier, hvis
bestyrelsen træffer sådan bestemmelse, jfr. i det hele fondslovens § 9, stk. 1, nr. 2.
§ 11 Revision og regnskab
Fondens regnskab revideres af den på årsmødet valgte revisor, der skal være statsautoriseret.
Fondens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Omlægningsåret er 1.4.96 – 31.12.96. Det af
bestyrelsen udarbejdede og af revisor reviderede og påtegnede regnskab forelægges på det ordinære
årsmøde.
§ 12 Vedtægtsændringer og fondens opløsning
Ændringer af fondens vedtægt kan besluttes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen, når
forslag herom er optaget på dagsordenen, og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Samme regler gælder ved fondens opløsning. Forslagene skal endvidere godkendes af Justitsministeriet.
Er det med Justitsministeriets samtykke vedtaget at opløse fonden, tager repræsentantskabet efter
indstilling fra bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af fondens midler i almennyttigt og med fondens formål beslægtet øjemed.
Vedtægtsændringer og opløsning af fonden kræver endvidere fondsmyndighedens tiltrædelse.
Således enstemmigt vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. oktober 1986, og med
ændringer af oktober 1988, april 1991, oktober 1996 samt maj 2010 efter forhandling med fondsmyndigheden.
Ændringerne er foretaget på grund af navneændring (§ 1), der er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 27. maj 2010.

Forælder
Fonden

Oversigt
- over Forælder Fondens virksomhed
Rådgivningskontoret har 2 fuldtidsansatte socialrådgivere, 2 deltids sekretærer samt 5 frivillige medarbejdere. Der ydes råd og vejledning til alle, der er alene med børn, med sigte på familiens samlede
sociale situation. Ring og book en tid.
Førstehjælpslejlighederne er møblerede (flest) lejligheder, vi fremlejer ud for ½-1 år som en akut
foranstaltning. De ligger i København og omegnskommunerne hertil. 17 frivillige medarbejdere passer
disse lejligheder.
Kollegiet ligger på Frederiksberg. Det er et gammelt hus i en lukket have på en lukket vej. Huset har 13
små lejligheder samt fællesrum til enlige forsørgere, der er i gang med en uddannelse.
Hellerup Krisecenter er for kvinder (med eller uden børn), der har været udsat for fysisk og/eller psykisk
vold. Spørgsmål vedrørende eventuel indflytning rettes direkte til krisecentret. Telefon 39 61 21 35.
Stormfulde Højder er et hus beliggende i en granplantage udenfor København. Stedet bruges som
udflugtsmål for børn.
Uddannelseslegater. Forælder Fonden administrerer uddannelseslegater til enlige mødre og fædre fra
Børjessons legat, Maren Beiers Mindefond og Lis Møllers Mindelegat. Vi har endvidere mulighed for
at indstille et antal ansøgere til Krista og Viggo Petersens Fond.
Lån og legater i øvrigt. Forælder Fonden har i mindre omfang mulighed for at yde lån og legater i forbindelse med etablering i egen lejlighed, hvor der ikke kan ydes hjælp fra det offentlige. I samarbejde
med andre fonde ydes legater til jul og sommerferie.
Rådgivning ved psykolog og familieterapeut. Ved behov har vi mulighed for at henvise til op til 15
timers samtale. Meget begrænset egenbetaling.
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Rådgivningskontoret
Åboulevard 5, 1635 København V
Åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-14
1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18
Telefon: 35 83 68 86
Fax: 35 83 88 02
mail@foraelderfonden.dk

Husk det – benyt det: Donationer kan indbetales til
reg.nr. 9541 – kontonummer 400 0250

Forælder Fondens fondsregisternr.: 7382
Forælder Fondens SE nr.: 46093828

www.foraelderfonden.dk
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