Foreningen Reservebedsterne Høje-Taastrup
Referat af generalforsamling torsdag d. 3.3.2011.
1. Valg af dirigent og referent.
Næstformand Michael J. Brønlund blev valgt som dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
Formand og koordinator Tove Amsinck fremlagde årsberetning for 2010:
Foreningen havde ved årets start kun 24 medlemmer, men der kom hurtigt flere medlemmer
til, og ved udgangen af 2010 er der 42 betalende medlemmer (familier).
I 2010 er reservebedsterne blevet brugt 70 gange af 25 familier. Alle giver udtryk for, at de er
meget glade for samarbejdet. Vi forsøger så vidt det kan lade sig gøre, at det er den samme
reservebedste der kommer til de samme familier.
I 2010 har der været 6 reservebedster indtil oktober 2010, hvor en syvende blev godkendt.
Herefter er der 7 reservebedster.
Der er blevet afholdt 4 møder med reservebedsterne, på møderne bliver der snakket om,
hvordan det er at komme ud i familierne, og de giver gode råd og ideer til hinanden. Møderne
er med til at skabe et socialt sammenhold reservebedsterne imellem.
Lørdag d. 2.oktober mellem kl. 10-11.30 havde vi arrangeret en sammenkomst for børn,
forældre og reservebedster. Der var et højt fremmøde, og forældrene gav udtryk for, at det
var dejligt at mødes på denne måde, hvor de både havde mulighed for se og tale med
reservebedsterne.
Der er afholdt to bestyrelsesmøder i 2010.
D. 9. februar 2010 blev der afholdt generalforsamling, hvor bestyrelsen blev genvalgt. Der
blev vedtaget to ændringer i vedtægterne. Den ene var at medlemskabet ophører når
forældrene ikke længere har børn under 7 år, tidligere var det under 6 år. Desuden blev det
præciseret, at medlemmerne til bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.
Folderen: Reservebedste er det noget for dig?, bliver stadig delt ud til bl. a. uddelt til
daginstitutionerne, dagplejen, sundhedsplejen, pladsanvisningen.
Der har været en artikel i Taastrup Lokalavis, som handlede om, hvordan det første år var
gået. Der var også en artikel i lokalavisen i juni, hvor en reservebedste fortalte om hvorfor hun
har valgt at være reservebedste og hvad hun personligt for ud af at være reservebedste.
I september havde vi en annonce i Lokalavisen, hvor vi opfordrede interesserede til at møde
op på vores møde med reservebedsterne, hvor der ville være mulighed for at høre mere om
ordningen, der kom en person, som senere er blevet godkendt som reservebedste.
I hele 2010 har vi haft en reklame for reservebedsteforeningen kørende på reklameskærm i
Taastruphallerne.
Som koordinator har jeg været med i en netværksgruppe bestående af konsulenter fra
Esbjerg, Aarhus, Nordfyn, Gladsaxe og Lollands kommuner, der også er i gang med lignende
projekter med midler fra Socialministeriet. Hvortil der er aflagt en afsluttende rapport fra HTK.
Reservebedsteforeningens økonomi består af tilskud fra Høje-Taastrup Kommune samt
medlemskontingent, som bruges til bl.a. honorar til koordinator, administration, kurser med
foredragsholdere.
Beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Indtægter
Kontingent
9.750,00
Tilskud fra kommunen
95.000,00
Renter
3,28
104.753,28

Udgifter
Honorar til koordinator
Administration
Møder/kursus
Diverse

79.872,00
14.578,00
4.465,20
775,00

Overskud
Formue 1/1 2010
Formue pr. 31.12.2010 Nordea Himmelev
D. 28. jan.2011

99.690,20
5.063,08
21.793,50
26.856,58

/Tove Amsinck

Foranstående regnskab revideret d. 28. februar 2011
/Inga Henriksen
Årsregnskabet godkendt.
4. Behandling af eventuelle forslag.
Der var indkommet et forslag om, at reservebedsterne også passer raske børn. Formålet med
foreningen er ifølge vedtægterne pasning af syge børn. Der var enighed om ikke at ændre
dette i vedtægterne.
Der kan dog være tilfælde, hvor raske børn kan passes, men syge børn har fortrinsret.
Forespørgsel fra et medlem, om det var muligt at udvide til weekender og helligdage?
Reservebedsterne passer syge børn i dagtimerne på hverdage. Ideen med pasning af syge
børn er udsprunget af, at det ikke er muligt at sende syge børn i daginstitutioner, og derfor er
det indenfor disses åbningstider, reservebedsterne passer syge børn.
5. Fremlæggelse af budget.
Indtægter
Kommunalt tilskud til koordinator honorar
Kommunalt tilskud til administration
Kontingent
Udgifter
Honorar til koordinator
Administration
Kursus/ møder
Diverse udgifter
Budgettet godkendt.

86.900
15.500
10.000
112.400
85.280
15.500
6.120
5.500
112.400

6. Fastsættelse af næste års kontingent for forældrene.
Årskontingent 2012 uændret.

7. Fastsættelse af aflønning til reservebedsterne.
Uændret aflønning til reservebedsterne godkendt.
8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
Koordinator Tove Amsinck er i.h.t. vedtægterne automatisk medlem i bestyrelsen.
Der genvalg 3 forældre til bestyrelsen: Heidi Thuesen, Michael J. Brønlund og Pernille
Bengtsson.
Nyvalg: Annette Juncker.
9. Valg af 2 suppleanter.
Ingen valgt.
10. Valg af revisor.
Genvalg til reservebedste Inga Henriksen.
11. Valg af revisorsuppleanter.
Ingen valgt.
12. Eventuelt.
Reservebedsteforeningen er kommet på Facebook (Søg reservebedsterne).
Der var ønske om, at der kommer billede af reservebedsterne med navn på foreningens
hjemmeside. Dette tages til efterretning.
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Michael J. Brønlund
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