
FBU ForældreLANDSforeningen har været i dialog med frivilligcentret med henblik på at sikre, at 
arrangementet kan afholdes iht. sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Frivilligcentret og FBU sørger for, 

at der vil være håndsprit og mundbind tilgængeligt til dem, som ønsker at bruge disse midler. 
 

 

 

Medlemsmøde i FBU Region Hovedstaden 

 

FBU Region Hovedstaden inviterer til medlemsmøde for nuværende og eventuelle kommende medlemmer.  

Her er det muligt at mødes med og snakke med andre forældre, som har en social børnesag i kommunen, 

og med frivillige og medarbejdere fra FBU. På mødet skal vi drøfte ønsker i forhold til lokalforeningens 

kommende støtte og aktiviteter for forældre, og der skal vælges ny medlemsrepræsentant. 

 

Medlemsmødet holdes tirsdag d. 27. oktober 2020 fra kl. 17.00 - 19.00 

Sted: Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse 

 

Tilmelding: Arrangementet er gratis, men tilmelding foretrækkes af hensyn til bestilling af forplejning. Du 

kan tilmelde dig via dette link: https://fbu.dk/arrangement/medlemsmoede-i-fbu-region-hovedstaden. Du 

kan også tilmelde dig ved at ringe eller skrive til FBU ForældreLANDSforeningen på tlf. 70 27 00 27 eller mail 

info@fbu.dk. Hvis du ikke har fået meldt dig til, er du velkommen til at møde op alligevel.  

Det er ikke et krav at være medlem af FBU for at deltage i medlemsmødet, og forældre har mulighed for at 

invitere fx en støtteperson eller en medarbejder fra et anbringelsessted med.  

For at være stemmeberettiget og kunne modtage valg som medlemsrepræsentant for lokalforeningen skal 

man være medlem af FBU ForældreLANDSforeningen. Indmeldelse kan ske på medlemsmødet, hvis du ikke 

forinden har meldt dig ind.   

Vi glæder os til at se nye og ”gamle” medlemmer. 

 

Mange hilsner  

 

Vivi Nielsen 

Landssekretær i FBU ForældreLANDSforeningen         

 

https://fbu.dk/arrangement/medlemsmoede-i-fbu-region-hovedstaden


FBU ForældreLANDSforeningen har været i dialog med frivilligcentret med henblik på at sikre, at 
arrangementet kan afholdes iht. sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Frivilligcentret og FBU sørger for, 

at der vil være håndsprit og mundbind tilgængeligt til dem, som ønsker at bruge disse midler. 
 

Program for medlemsmøde i FBU Region Hovedstaden 

den 27. oktober 2020 på Hyltebjerggård 

 
 
   
Velkomst v. Landssekretær Vivi Nielsen fra FBU ForældreLANDSforeningen.  
 
Vivi vil fortælle om FBU’s aktuelle støttearbejde for forældre med en social børnesag i kommunen, 
og om landsforeningens kurser og temadage for forældre, samt om de socialpolitiske aktiviteter, 
som FBU deltager i.  
 
Medlemmer og eventuelle kommende nye medlemmer drøfter deres ønsker i forhold til socialt 
samvær medlemmer imellem, aktiviteter og ønsker i forhold til lokalforeningens fokusområder for  
det kommende år.  
 
 

Pause med lidt let at spise 
 

 
Hovedbestyrelsesmedlem i FBU ForældreLANDSforeningen Ebbe Fossing Nielsen fortæller om, 
hvad en lokalforening kan bidrage med af støtte til forældre, og hvordan du kan bidrage i et frivilligt 
bestyrelsesarbejde. FBU Region Hovedstaden har aktuelt ikke en bestyrelse. Det er et ønske for  
fremtiden. 
 
Valg af medlemsrepræsentant for lokalforeningen.  
 
Medlemsrepræsentant for FBU Region Hovedstaden Janni N. Stofberg ønsker ikke genvalg. Der skal vælges 
en ny medlemsrepræsentant, som vil stå i front for FBU Region Hovedstaden, og som vil repræsentere 
lokalforeningen i FBU ForældreLANDSforeningens hovedbestyrelse (dog uden stemmeret).  

 
Der kan vælges eventuelle medlemssuppleanter.  

 
Medlemsrepræsentanter vælges på medlemsmøde hvert år i 1. kvartal, som i 2020 dog er blevet udskudt 
pga. corona-nedlukning.  
 
Eventuelt og afslutning på mødet  
 
 
 

  


