
Referat generalforsamling HOME-START Ringsted 14. marts 2022.

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
Formanden bød velkommen til Homestart Ringsteds første generalforsamling. Herefter
præsenterede de fremmødte deltagere sig. Der var 14 fremmødte inklusiv bestyrelsen.

Hans Henrik Westerling blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dorte Andersen blev valgt som referent.
Rikke Falkenberg blev valgt som stemmetæller.

2. Fremlæggelse og godkendelse af lokalbestyrelsens og koordinators årsberetning 
Anne-Marie Østergaard indledte årsberetningen med at fortælle, at HOME-START Ringsted
er støttet af Den sociale investeringsfond og at Ringsted Byråd har bevilget tilskud til
ansættelse af en koordinator på deltid i en fireårig periode.
Trods Corona er lokalafdelingen blevet godt opstartet, først blev en bestyrelse nedsat og kort
tid efter blev Camilla Anshøj ansat som koordinator.
Det lykkedes hurtigt at få frivillige tilknyttet foreningen, give en uddannelse som familieven
og tilknytte en familieven til de første familier, som havde henvendt sig til foreningen.

Camilla fortæller, at foreningen allerede nu kan se, at de frivillige i HOME-START Ringsted
gør en stor forskel for en række familier i Ringsted. De to timer, som en frivillig kan støtte
en familie med, gør en større forskel end man umiddelbart tror. Det har stor betydning for
familien, at de selv definerer hvilken støtte de har behov for. Familierne fortæller, at de
oplever sig hjulpet og hørt. Camilla giver en række eksempler på citater fra familierne, hvor
de tilkendegiver deres positive oplevelser ved at have fået en familieven fra HOME-START.

18 familier har kontaktet HOME-START Ringsted i 2021. Familierne havde læst om
HOME-START på Facebook eller i avisartikler. Fem familier havde ikke børn i
førskolealderen, hvorfor Camilla videreformidlede kontakt til Red Barnet og Børns
voksenvenner.
De 18 familier har i gennemsnit haft 3 børn. Familierne står i forskellige livssituationer og
vilkår. Nogle beskriver midlertidige eller afgrænsede udfordringer, andre beskriver mere
komplekse problemstillinger.
I 2021 fik 8 familier en familieven via HOME-START Ringsted. Camilla har været i kontakt
med 15 frivillige og 11 deltog i kurset.

I løbet af 2021 har foreningen deltaget eller selv arrangeret en række aktiviteter for at gøre
opmærksom på HOME-START tilbud. Der blev bl.a. nævnt aktiviteter som en stand på
Torvet, Åbent Hus arrangement, Ringsted Natten, Frivillig Café, Stafet for livet samt et
digitalt informationsmøde.



Der er endvidere etableret et samarbejde med Ringsted Bibliotek om et bogtilbud, kaldet
”Bogormen” og der er doneret en bog af Nick Allentoft til nye fædre i Ringsted.

HOME-START Ringsted samarbejder med en lang række lokale aktører, som Børns
voksenvenner, Red Barnet, Mødrehjælpen, Familieafdelingen, Sundhedsplejen og Team
fritid.

Foreningen har i 2021 modtaget en række donationer i form af penge eller naturalier, hvilket
der er stor taknemmelighed for. Foreningen er nemlig nødt til at søge donationer, for at rejse
midler til aktiviteter, som ligger ud over løn og administration.

Formanden opfordrer til at man efterfølgende kan søge yderlig information i Home Start
Ringsteds Årsberetning for 2021. Denne ligger på Face Book og foreningens hjemmeside.

Spørgsmål til beretningen:
● Der spørges til om HOME-START samarbejder med Generationscaféen, der

samarbejder med Café Ingeborg.
Formanden bekræfter at foreningen har deltaget i et arrangement, men at der endnu ikke
har været familier i HOME-START der har deltaget. Formanden oplyser endvidere, at de
har deltaget i et møde med et nyt familietilbud som Blå kors står for.
Der arbejdes med at få lavet en oversigt over samtlige frivilligtilbud i kommunen samt
muligheder for at søge midler.

● Der spørges til, hvordan konceptet opstod i Ringsted. Der findes 14 kommuner i DK, der
har lokalafdelinger af Home Start. Formanden fortæller, at SF i sin tid foreslog at få en
lokalafdeling i Ringsted, og søgte Den sociale investeringsfond om midler. Børne- og
skoledirektøren spurgte efterfølgende Anne-Marie Østergaard om hun ville stå i spidsen
for at danne en bestyrelse og opstarte lokalafdelingen i Ringsted.

● Der blev spurgt til hvilke tanker man gør sig i forhold til ambassadører.
Camilla fortalte at der er tanker om at få ambassadører fra forskellige lokalområder i
Ringsted Kommune, og at ambassadørerne vil være med til at sprede budskabet om
HOME-START.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021
Kassereren gennemgik driftsregnskabet med tilskud og udgifter for 8/12 kalenderår, idet
lokalafdelingen har eksisteret i blot 8 måneder.
Der var spørgsmål til notehenvisninger. Kassereren redegjorde for noterne.

Regnskabet for 2021 blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2022
Kassereren gennemgik budgetoplæg for 2022.



Kassereren forklarede, at der var en forventning om at Home Start får donationer for
omkring 30.000 kr. i 2022.
Der blev spurgt ind til transport. Om frivillige kunne få godtgjort kørsel. Hertil svarede
kasserer og formand, at kørsel var til særlige formål og at Camilla ville skulle ind over at
bevilge.
Budget for 2022 blev enstemmigt godkendt

5. Drøftelse af, - og godkendelse af Home Start Ringsteds lokalvedtægter
Spørgsmål og drøftelse:
● Der spørges til HOME-START adresse og CVR nummer ikke skal stå i vedtægten. Dette

vil man kunne finde på hjemmesiden.
● Der var spørgsmål til om fuldgyldige medlemmer i lokalafdelingen kan deltage i

landsorganisationens møder med stemmeret.
Det kan man ikke. Frivillige kan deltage i landsmødet, hvor alle afdelinger kan møde
hinanden, høre oplæg m.v.

● Der spørges til om der er en grund til at Formanden ikke vælges direkte på
generalforsamlingen.

● Formanden fortæller, at hun vil rejse dette punkt centralt i HOME-START, idet det er
vigtigt, at man ved hvilke funktioner der er på valg.

Vedtægterne blev enstemmigt godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen består af min. 3 og max. 5 medlemmer. Den nuværende bestyrelse er udpeget
for en toårig periode (2021-2023), da foreningen er nystartet. 
Fremadrettet er næstformand og kasserer på valg i ulige år og formand og menige
medlemmer i lige år.

Det var muligt at et enkelt medlem kunne opstille til bestyrelsen. Der var ingen der ønskede
dette.

8.   Valg af intern revisor 
Jan Bruun Hansen blev valgt.

9.  Evt.
Red barnet fortalte, at de er meget glade for samarbejdet med Ringsted HOME-START.
Formanden takkede og sagde at det var gensidigt.
Anne-Marie Østergaard afrundede generalforsamlingen med at takke Hans Henrik W. for
At lede os alle godt igennem generalforsamlingen og takke for at denne var foregået i God
Ro og orden.



For referat Dorte Andersen


