
Workshop 2 - Stiftende generalforsamling? 
 

Tid: 3 timer 

• At stif te en f rivillig social Bydelsmødre-forening  
• At få indblik i hvordan man bruger vedtægter  

• At sætte mål for vores arbejde  
• At vælge en bestyrelse 

 

1 

*Materialer der kan downloades fra Bydelsmødres hjemmeside  

 

 

 

Indhold  

 

• Hvad er en forening? 

• Gennemgå vedtægter  

• Øvelse: find den rigtige §paragraf  
• Ideer til det nye år  

• Vælg en bestyrelse  

• Vælg revisor 

 

Workshop 1  

Hvad er en Bydelsmødre-forening?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Workshop 2  
Stiftende 

generalforsamling  
 

I skal bruge: 

• Tavle eller flipover og tusser  
• Tavle eller flipover 

• Sådan holder I en stiftende generalforsamling*   
• Referat: stiftende generalforsamling* 

• Blomsterhaven* (A3 eller en til hver) 
• Hvem laver hvad*  

• Roller og ansvar i en bestyrelse* 
• Vedtægter* (en til hver)   

• Vedtægts-quizzen* (en til hver)   

• Fra idé til aktivitet* (A3) 
• Året som forening*  
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Tid Program Indhold/metode Ansvarlig 
Forklaring 
Grøn skrift i kursiv: Materialer I skal gøre klar, det kan f.eks. være print. 
Blå skrift i kursiv: Er ting I skal gøre  
Sort skrift: er tale og ting I skal gennemgå 
17.00 Velkommen 

til stiftende 
general-
forsamling  

 
 
 

 
 
 

 
Tjek ind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I skal bruge: Flip med tjek ind spørgsmålene og dagsorden 
  

Velkommen til stiftende generalforsamling! I dag skal vi 

starte et nyt kapitel i vores Bydelsmødregruppe. Vi skal 
blive en demokratisk frivillig social forening. Dette er 
dagsorden for den stiftende generalforsamling: 
 
 
Peg og tal om dagsorden 

 

Men inden vi går i gang 
så lad os lige Tjekke ind 
 
Tal sammen 2 og 2 - Først 
til højre, så til venstre eller i 
rundkreds.  

 

• Hvordan har du 

det på en skal fra 
1- 10 og hvorfor?  

 

• Hvad glæder du 

dig mest til ved at 
stifte forening? 

 
 

  
 

17.15 Vælg referent 
 
 

 
Vælg dirigent 

I skal bruge: Flip med tjek ind spørgsmålene 

 
Hvem vil være aftens 
referent?  

Referenten er den der skriver 
vores beslutninger ned  

 
Hvem vil være aftens 
dirigent? 

Dirigenten er mødelederen  
Hun holder øje med tiden, 

Sørger for vi kommer igennem 
dagsordenen og hende der 
vælger hvem der taler hvornår. 

 

17.20 
 

Hvad er en 
forening? 

I skal bruge: Blomsterhave-billedet 
 

 

Dagsorden: 
1. Tjek ind  

2. Vælg en referent  

3. Vælg en dirigent 

Generalforsamlingen  

4. Hvad er en forening? 

4. Gennemgå 

vedtægter  

5. De frivilliges idéer  

6. Vælg en bestyrelse  

7. Vælg en revisor  

8. Evt 
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Vi skal lave en fælles brainstorm  
Vi genhusker sammen hvad en forening er  

 
Brug blomsterhavebilledet som metafor for en forening 
 

Tal sammen om: 
1. Hvad er en forening? (Hjælp til svar: En ’frivillig 

social forening’ er en officiel måde at have et 
fællesskab på. Det betyder, at vi som gruppe får 

rettigheder i Danmark)  
 

2. Hvem bestemmer i en forening? (Hjælp til svar: 

Gruppen bestemmer i fællesskab, det er IKKE 
forkvinden der bestemmer. Vi skal stemme, hvis vi 

er uenige om noget)  
 

3. Hvordan er en forening demokratisk? (Hjælp til svar: 

En forening har nogle regler, vedtægter, som er 
demokratisk opbygget) 

 
4. Hvilke rettigheder får man som forening? (Hjælp til 

svar: Man kan fx søge penge eller låne lokaler som 

forening) 
 

5. Hvordan er en forening anderledes end en 
hyggeklub? (Hjælp til svar: Vi har også et fælles mål 
vi arbejder sammen for) 

17.40 Gennemgå 

vedtægter 

 

I skal bruge: vedtægterne – print en til hver og flipover 
 

Del vedtægterne ud  

Nu skal vi tale om hvad vedtægter er?  
• Vedtægter er forenings fælles regler.  

 

• De sørger for at foreningen fungerer demokratisk.  
 

• Hvis der f.eks. opstår et problem, er det 
vedtægterne, der fortæller hvordan vi løser det.  
 

• Vedtægterne er foreningens lov.  
 

• Det er Bydelsmødrenes Landssekretariat har lavet 
vedtægterne, så de passer til en frivillig social  

Bydelsmødre-gruppe.  
 

• Vedtægterne gælder alle Bydelsmødre-foreninger 
og kan kun laves om på landsmødet.  

 
Er der nogen, der ved hvad ordet vedtægter kommer 

af? 
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(Svar: Det kommer af ordet vedtage som betyder at 
beslutte. En vedtægt er altså de regler som er besluttet)  
Oversæt til modersmål – alene eller to og to. Skriv ordet og hvad 
det betyder på en tavle eller et stort papir. 

 

Hvad er en paragraf?  

Er der nogen, der ved hvad paragraf betyder?  
(Svar: Paragraf betyder afsnit. Det vil sige at det er en del 

af en større tekst) Paragrafferne gør det 
nemmere at finde rundt i teksten. 
Oversæt til modersmål – alene eller to og to. 
Skriv ordet og hvad det betyder på en tavle 
eller et stort papir. 
 
 

17.50 Øvelse/ 
konkurrence
: Find den 
rigtige § 
paragraf 

       I skal bruge: Vedtægts quizzen – print en til hver 
 

Vedtægternes opbygning Bydelsmødrenes vedtægter 

består af 19 paragraffer.  
 
Forklar: 

Del jer op to og to. I skal finde ud af 
hvilken § svaret står I. Vi taler om 

svarende bagefter.  
Det er en konkurrence – så ser vi, 
hvem der har flest rigtige til sidst.  

 
 
Lav øvelsen: § vedtægts quiz § 
 
Svar:  
1: §15 
2: §2 
3: §12 
4: §3 
5: §11 
6: §5 
7: §8 
8: §16  
 

Nu taler vi om svarende i fællesskab - Et spørgsmål ad 
gangen.  

Har alle fundet det rigtig svar til spørgsmålet?  
Hvad står der i paragraffen?  

(Hvis nogle har spørgsmålet forkert: Snak om hvorfor de 
har fundet den forkerte)  
Til sidst:  

Hvem har vundet? 
 

 

§ 
Sådan ser et 

paragraftegn ud 
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18.15 Aftensmad/ 
pause 

Fællesskab og hygge   

18.45 Samle idéer 
til det nye år 

       I skal bruge: Et udprint af skemaet ”Fra ide til aktivitet” og 
blomsterhave billedet 

 

Nu skal vi samle idéer til 
det nye år En 

generalforsamling handler 
om at samle alle 

Bydelsmøderes ønsker og 
idéer til det næste års 
arbejde.  

Blomsterhavemetaforen: 
Hvilke blomster vil vi gerne så og passe?  
Peg på blomsterhavebilledet  

Vi skal lægge den overordnede plan for haven, hvilke slags 
blomster vi vil så og passe det næste år og hvordan vi 
håber haven kommer til at se ud om et år. 

 
Det gør vi med det her ark 
Hold ”Fra ide til aktivitet” arket 
op  
Dette ark kan hjælpe med 

at sørge for, at vores idéer 
bliver til aktiviteter i løbet af 
året. 

 
I dag skal vi KUN bruge Trin 1. Bestyrelsen/gartnerne 

sørge for, at vi når igennem de næste trin, til de næste 
møder og får skabt den smukke have vi vil forestille os i 
dag 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ Trin 1 - Udfordring og Vision 
UDFORDIRNG  

Først skal vi tale om de udfordringer vi gerne vil løse. Det 
kan både være udfordringer i området og udfordringer i 

vores egen Bydelsmor-gruppe.  
Snak sammen i fællesskab og skriv alle udfordringerne op på en 
tavle.  
 

I kan bruge de her spørgsmål til at få gang i tankerne:  

• Hvilke udfordringer er der i vores lokalområde?  
  

• Hvilke udfordringer er der blandt de familier vi gerne 
vil hjælpe?  
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• Hvilken udfordring vil vi gerne have fokus på det 

næste år? 
 
Man kan ikke nå alt, så vi må i fællesskab vælge det vi 

synes er vigtigst. 

 
(Tip: I kan finde rigtig gode øvelser på Bydelsmødrenes 
hjemmeside, som kan hjælpe jer til at løse de udfordringer I har i 
jeres gruppe) 

 
 
Vælg 1-2 udfordringer, som I mener der er mest behov for at 
gøre noget ved.  
Stem, hvis I er uenige.  
Skriv dem ind i feltet på arket 
 

VISION  
Nu skal vi blive enig om, hvad vi gerne vil have nået om et 
år. Først skal vi tale sammen om alle de visioner vi syndes, 

er gode. Dem skriver vi også op på tavlen. Bagefter bliver 
vi enige om 1-2 visioner som vi skriver vi ind i den anden 

del af trin 1 på skemaet.  
 
Snak sammen i fællesskab og skriv alle visionerne op på en 
tavle.   

 

 

Eksempler på udforinger:  

• Mange forældre ved ikke, hvordan de skal være 

aktive i deres børns skolegang. 

• Problemer med at kvinder er isolerede og 

ensomme  

• Der er brug for flere Bydelsmødre. Vi skal finde 

nye kvinder  

• Der er brug for at holde bedre månedsmøder 

Eksempler på visioner  
Om et år::  

• Mange forældre ved ikke, hvordan de skal være 
aktive i deres børns skolegang. 

• Problemer med at kvinder er isolerede og 
ensomme  

• Der er brug for flere Bydelsmødre. Vi skal finde 
nye kvinder  

• Der er brug for at holde bedre månedsmøder 
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Den nye bestyrelse (som vi vælger om lidt), får ”fra ide til 
aktivitet”- skemaet, så de kan arbejde videre på næste 

bestyrelsesmøde og de næste månedsmøder. 
 

19.20  
Vælg en 
bestyrelse 

I skal bruge: materialerne ”Blomsterhaven”, ” ”året som 
forening”, ”hvem laver hvad og ”roller og ansvar i en bestyrelse”  

 

Nu skal vi tale om hvad en bestyrelse er og hvad den 
laver:  

• Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange om 
året. (Hvis Bydelsmor-gruppen er lille, kan 

bestyrelsesmøderne være en del af de almindelige 
månedsmøder)  

• Bestyrelsen er Bydelsmødre, som er interesseret i 

ledelse og i at hjælpe gruppen med at få vores 
fælles samarbejde til at fungere godt → Man kan 

sige at bestyrelsen er ”Bydelsmødre for gruppen”.  
 
 

Nu skal vi vælge hvem der skal være med i bestyrelsen  
Vi skal IKKE vælge forkvinde, næstforkvinde osv. – det gør 

bestyrelsen selv bagefter. 
 
Spørg: Hvem, vil være med i bestyrelsen 
 

• Skriv navnene op på 
en tavle eller stort 
papir, så alle kan se 
dem  

• Hvis der er mere end 7 
Bydelsmødre, der vil 
være med i 
bestyrelsen, skal I 
stemme om, hvem der 
skal være med. 

 

 
 
 

 
Referenten: skriver navnene på dem, som bliver valgt ind i 
beslutningsreferatet 
 

Efter den stiftende generalforsamling skal bestyrelsen 
konstituere sig selv. Det betyder at bestyrelsen skal holde 

deres første møde og fordele deres roller og opgaver. 
 
Sørg for, at bestyrelsen aftaler en dato for deres første 
bestyrelsesmøde eller gør det med det samme efter 
generalforsamlingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hvis I skal stemme, skal 
I bruge §16 

 
I kan stemme på to 
måder:  

Stem enten ved at 
række hånden op  

eller 
2. Stem anonymt ved at 
skrive på en seddel. I 

skriver navnene på dem 
i stemmer på ned på en 

seddel 
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OBS: Referatet fra det første bestyrelsesmøde, skal bruges, når 
I skal i banken og lave en foreningskonto 

19.40 Vælg revisor I skal bruge: ”roller og ansvar i en bestyrelse” 
 

Nu skal vi vælge gruppens frivillige revisor  

 

• En revisor skal se foreningens årsregnskab 

igennem én gang om året.  

• Revisoren må gerne være frivillig i foreningen, men 
må ikke være medlem af bestyrelsen.  

• Revisoren behøver ikke være uddannet bydelsmor  

• Mange grupper spørger en medarbejder i den 

boligsociale helhedsplan om de vil være revisor. 
(Det kan være en god ide at spørger en person på 

forhånd)  
 

Hvem vil gerne være revisor?  

• Skriv navnene op på en tavle eller stort papir, så alle kan 
se dem  

• Hvis der er mere end én person, skal I stemme om, 
hvem der skal være revisor  

• Skriv navnet ind i referatet Husk at klappe, når der er 
valgt en revisor 

 

19.50 Eventuelt Er der nogle der har noget til eventuelt? - Er der nogen der 
har et emne I gerne diskutere? (Evt. betyder at alle kan 
tage et emne op, de gerne vil have diskuteret eller taget en 

beslutning om 
 

 

19.58 Tjek ud 
 

Nu skal vi tjekke ud  
Alle rejser sig op og stille sig i en rundkreds Hvad har 

været det bedste ved denne aften? 
I skriftes til at svare 

 

20.00 Tak for i 
aften 

Den nye bestyrelse skal lige blive og finde en dato for 

første bestyrelsesmøde eller holde første bestyrelsesmøde 
nu.  

 
Husk – at dirigenten skal underskrive referatet. Har I 
skrevet I hånden skal hun gøre det før hun går. Har I 

skrevet det på en computer skal det skrives ud og 
underskrives hurtigst muligt.   

 
En kopi af referatet skal sendes til landssekretariatet og 
deles på jeres chat så alle medlemmer kan se det.  
 

 


