
Mødereferat fra stiftende generalforsamling i For Lige Vilkår  
Tid: 27. november 2017, kl. 10.00 
Sted: Prags Boulevard 50A, 2300 København S 
 
Dagsorden  

1. Velkomst 
2. Hvad vil vi med For Lige Vilkår? 
3. Valg af dirigent 
4. Valg af referent 
5. Valg af stemmetæller 
6. Registrering af fremmødte 
7. Gennemgang af og afstemning om vedtægter 
8. Valg af bestyrelse iflg. vedtægter 
9. Eventuelt  

 
Ad 1. 
Ulla bød velkommen og forsamlingens deltagere introducerede sig selv. 
 
Ad 2.  
Ulla fortalte om formålet med organisationen For Lige Vilkår.  
 
Organisationens formål er at hjælpe og understøtte familier med børn, der har særlige behov på grund af 
handicap eller kronisk sygdom. Organisationen vil tilbyde netværksaktiviteter fysisk og online, ekspertviden 
fra fx jurister, socialrådgivere og psykologer samt tilbyde individuel hjælp i form af bisidderassistance og 
lign. 
 
Derudover vil For Lige Vilkår påvirke fagpersoner og beslutningstagere, så forholdene for familier med børn 
med særlige behov kommer på den offentlige dagsorden. Vi vil sikre at forældrene altid betragtes og 
inddrages i barnets sag som en positive og vigtige ressource. I dag bruger mange forældre uforholdsmæssig 
meget tid og energi på at navigere i systemet. 
 
Grundlæggende er devisen, at For Lige Vilkår vil hjælpe forældre, så de har overskud, kompetencer og tid til 
at hjælpe deres barn i et livslangt perspektiv. Målet er, at forældrene og resten af familien skal kunne 
opretholde et så normalt arbejds- og socialt liv som muligt trods barnets særlige behov.  
 
Ad 3. 
Julie blev valgt som dirigent. 
 
Ad 4. 
Pernille blev valgt som referent. 
 
Ad 5. 
Julie blev valgt som stemmetæller. 
 
Ad 6. 
Fremmødt var; Karen Bue, Synne Søndergaard (delvist), Ulla Hovgaard Ramlau, Julie Kyndesgaard og 
Pernille Baungaard. 
 
Ad 7. 
Vedtægterne blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. 



Ad 8. 
Til bestyrelsen blev Ulla valgt som formand. Julie, Karen og Pernille blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.  
 
Ad 9. 
Der blev lavet en lavede en short-list over fonde, som det ville være relevant at søge.   
 
Synne tilbød at hjælpe med juridisk rådgivning omkring serviceloven – dels i etableringsfasen og dels 
efterfølgende i en ikke nærmere aftalt konstellation. 
 
Vi havde en kort diskussion om, hvorvidt vi også vil være rådgivende, bisiddende etc. på sundhedsområdet, 
men det ligger ikke inden for foreningens scope pt.  
 
Det blev besluttet, at vi ikke påtager os at gå ind i konkrete aktiviteter, der falder inden for organisationens 
virkefelt, før foreningen er endeligt etableret og vi har sikret fundament (form og midler) til et langvarigt 
engagement på området.  
  


