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NUUK, 18. OKTOBER 2016 

REPRÆSENTANTSSKABSMØDE 

 

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 

Referat af 3. ordinære repræsentantskabsmøde i Meeqqat Ikiortigit, 28. september 2016 
 
Deltagere: Lars-Peter Danielsen (Repræsentant for lokalafdelingen Nuuk), samt Cecilie 

Rudbeck, Rebekka Olsvig, Dan Sørensen Budek, Rebekka Bisgaard, Jesper 
Schrøder (bestyrelsen for Red Barnet Kalaallit Nunaat). Derudover Emil Skjervedal, 
Karen Schleiss, Arina Kleist. 
 

Tid og sted:  H.J. Rinksvej 29, 3900 Nuuk, kl 19.00. 
 
Dagsorden jf. foreningens vedtægter 
 
Formand Cecilie Rudbeck bød velkommen. 
 

1. Valg af mødeleder. Bestyrelsen foreslår bestyrelsesmedlem Rebekka Bisgaard 

Rebekka Bisgaard blev godkendt som mødeleder. 

 

2. Fremlæggelse af Foreningens beretning fra det foregående år til godkendelse. 

Herunder gengives foreningens beretning, der blev fremlagt af foreningens formand og godkendt.  

BERETNING, MEEQQAT IKIORTIGIT 2015-2016 

 

Virksomhedssamarbejde 

Meeqqat Ikiortigit har etableret vores første virksomhedssamarbejde med STARK. 

Ved indkøb i STARK kan man købe en værdikupon til 25 kr., som går direkte til arbejdet i 

lokalforeningen i den pågældende by. 

Vi arbejder løbende på at udbrede kendskab til dette koncept og iværksætte kampagner og events 

relateret til Meeqqatikiortigit i samarbejde med STARK. 

Landsindsamling 2015 

Størstedelen af organisationens arbejde i 2015 var centreret omkring arbejdet med den årlige 

landsindsamling.  

I foråret 2015 blev der skrevet kontrakt med en projektleder, som skulle være ansvarlig for at 

planlægge og gennemføre indsamlingsshowet i samarbejde med bestyrelsen og relevante 

samarbejdspartnere. 



  

Temaet for indsamlingsshowet var vores ’weekendprojekt’, som fik titlen ’Alle børn har ret til et hjem’, 

og satte fokus på, hvad ”et godt hjem” betyder for barnets opvækst og udvikling. Samtidig satte showet 

fokus på, at et godt hjem kan have mange forskellige former i vores samfund, hvor det vigtigste er de 

trygge rammer, der kan sikre god udvikling og trivsel hos børnene.  

Det var en opgave, som ikke var uden udfordringer. Både bestyrelse og projektleder har efterfølgende 

erkendt, at have lært meget omkring iværksættelse af et så stort projekt. De knappe ressourcer og den 

svage struktur omkring projektet gav til tider anledning til misforståelser og uforudsete udfordringer. 

Alligevel blev indsamlingsshowet en stor succes, og indbragte 1.023.000 kr. på aftenen inklusiv en 

donation fra Harboe Fonden.  

Efter opgørelsen lød det reelle beløb på 1.044.633,63 kr., hvilket har givet foreningen en indtægt på 

852.787,98 kr., fratrukket omkostninger ved showet. 

 

Tips og Lotto-midler 

Meeqqat Ikiortigit har modtaget midler til drift fra Tips og Lotto-puljen i hhv. 2015 og 2016. I 2015 

modtog foreningen tilskud fra Tips og Lotto-midlerne på 75.000 kr. og i 2016 modtog foreningen 

ligeledes 75.000 kr. 

 

Stilstand 

Efter landsindsamlingsshowet skete der en udmatning i bestyrelsen, hvor det ikke blev formået at gribe 

det momentum, som showet havde givet foreningen til hurtigt at sætte flere ting i gang, som kunne 

skabe mere synlighed omkring organisationen. 

 

Høringssvar 

I foråret 2016 tog bestyrelsen en beslutning om, at styrke foreningens fortalerarbejde.  

Bestyrelsen skal være bedre til at deltage i debatter, og udsende pressemeddelelser, når det er relevant. 

Derudover har bestyrelsen indgivet høringssvar til Naalakkersuisuts lovforslag om ændring i loven om 

socialvæsenets styrelse. 

Lovforslaget indeholder en tilføjelse, som skaber hjemmel til Naalakkersuisuts suspension af en 

kommunes forvaltning af det sociale regelsæt, når der foreligger væsentlig tilsidesættelse af 

kommunens forpligtelser eller borgernes rettigheder. Meeqqat Ikiortigit har udtalt, at vi principielt 

bakker op om forslaget, som et konkret tiltag der skal bidrage til at forbedre vilkårene for udsatte børn. 

 

Ny formand 

I begyndelsen af april 2016 besluttede foreningens formand, Ruth Montgomery-Andersen, at trække sig 

fra bestyrelsesarbejdet, og næstformand Cecilie Rudbeck trådte til som ny formand for bestyrelsen. 



  

Bestyrelsen valgte efterfølgende Rebekka Kristiansen Bisgaard som ny næstformand. 

 

Besøg fra Danmark 

I april 2016 fik Meeqqat Ikiortigit besøg af Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm.  

Bestyrelsen fortalte Jonas Lindholm om foreningens arbejde i hovedbestyrelsen og i lokalforeningen, 

begge i Nuuk, herunder arbejdet for at styrke fortalervirksomheden i organisationen, planerne om 

ansættelse af en projektleder samt udvikling af foreningen. Generalsekretæren var meget imponeret 

over de ting der er sat i gang, og roste det store engagement, som ligger både i bestyrelsen og i 

lokalforeningen.  

Generalsekretæren understregede at Red Barnet Danmark meget gerne vil hjælpe Meeqqat Ikiortigit alt 

det de kan, og sammen  blev der enighed om, at holde en tættere kontakt fremadrettet. 

Ved mødet fortalte Jonas Lindholm samtidig om Red Barnets nye strategi, og om organisationens 

ambitioner om, at være mere tilstede blandt udsatte børn – være mere hands-on. 

Bestyrelsen kunne efterfølgende konkludere, at mange af de igangværende projekter på mange måder 

allerede arbejder i tråd med Red Barnet Danmarks nye strategi. 

 

Chatpaaralugu – Sikker Chat 

Der er endelig kommet skub i projektet Sikker Chat. Bestyrelsen har haft kontakt med Red Barnet 

Danmark og fået endelig godkendelse til, at bruge deres hjemmeside og versionere til grønlandsk.  

I sommeren 2016 har bestyrelsen desuden etableret et samarbejde med Pisiu (Det Grønlandske 

Præventive Råd) om projektet, og der er nu sendt en fælles fondsansøgning afsted.  

 

Lokalforeningen 

Stor tak til Meeqqat Ikiortigits lokalforening! Endnu engang har organisationens lokalforening gjort et 

godt stykke arbejde, for at hjælpe udsatte børn til nogle gode oplevelser med deres forældre, til trods for 

at lokalforeningen har meget begrænsede ressourcer og ingen frivillige til rådighed 

Siden sommeren 2016 har hovedbestyrelsen i Nuuk fået større fokus på udfordringerne for 

lokalforeningen og på behovet for at skaffe frivillige til lokalforeningens arbejde i Nuuk. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at koble nogle af lokalforeningens aktiviteter med projektet ’Alle børn 

har ret til et hjem’, så der kan sikres midler til afholdelse af aktiviteter i lokalforeningen. 

Denne kobling skal samtidig gøre det muligt, for den nyansatte projektleder på projektet ’Alle børn har 

ret til et hjem’, at understøtte lokalforeningens arbejde og hjælpe med at rekruttere frivillige til 

lokalforeningens aktiviteter. Henover sommeren 2016 fik bestyrelsen ansat en projektleder til projektet 

’Alle børn har ret til et hjem’, Kamilla Falsted Dihle.  

Projektleder 



  

Kamilla har tidligere været ansat i Kommuneqarfik Sermersooqs Forvaltning for Velfærd, 

Arbejdsmarked og Erhverv, hvor hun blandt andet har arbejdet med udarbejdelse af sektorplaner og 

ældrepolitik.  

Kamilla har fået en bred stillingsbetegnelse som gør at hun, udover projektet og fundraising til projektet, 

også skal være med til at understøtte arbejdet i lokalforeningen samt hjælpe med at rekruttere frivillige. 

Derudover skal Kamilla være med til at lave en langsigtet strategi for organisationen sammen med 

bestyrelsen, herunder udarbejde en kommunikationspolitik. 

Det er mange og store opgaver, men bestyrelsen tror på at Kamilla kan håndtere det, og vil naturligvis 

som bestyrelse støtte hende alt det vi kan undervejs. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 

Foreningens kasserer gennemgik regnskabet.  

 

Regnskabet er udarbejdet af Grønlands Revisionskontor og er forsynet med en påtegning uden 

bemærkninger. 

 

Der har været indtægter for 850.033 kr.  

Medregnet tilbageførsel fra SKAT har foreningen et samlet overskud på 862.447 kr., som blandt andet 

skyldes indtægter fra indsamlingsshowet.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af planer og budget for det følgende år til godkendelse 

Der blev fremlagt et budget for 2016, samt præsenteret et forventet budget for 2017. Der er kommet 

væsentlig mere aktivitet i organisationens økonomi med ansættelse af projektleder fra midten af 

september 2016. Der er derfor budgetteret med udgifter til kontorhold, samt forsikringer mv. fra 

september måned. 

Der er samtidig budgetteret med et tilskud til lokalforeningen i Nuuk på 25.000 kr. for 2017, som er 

minimums-afkast fra samarbejdet med STARK. 

Departementet, som uddeler Tips og Lotto-midlerne har ikke anmodet om tilbagebetaling af ubrugte 

midler.  

Det forventes at ansøge Tips og Lotto-midler for det kommende år også – der kan nu søges op til 

90.000 i driftstilskud. 

Pengene fra indsamlingsshowet i 2015 er bundet til projektet og kan derfor ikke bruges til andre 

aktiviteter.  

Budgettet for 2016 blev godkendt. 

 

 

5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen samt suppleanter. 

Der er 4 pladser på valg til bestyrelsen, samt to suppleanter.  

 

Inden repræsentantskabsmødet så bestyrelsen således ud: 

 

1) Aaja Chemnitz Larsen (ikke på valg)  

2)  Cecilie Rudbeck (ikke på valg)  

3)  Rebekka Bisgaard (ikke på valg)  

4)  Dan Sørensen Budek (på valg – genopstiller ikke)  

5)  Rebekka Olsvig (på valg – genopstiller ikke)  

6)  Jesper Schrøder (på valg)  

7)  Bestyrelsesmedlem (ledig)  



  

8)  Suppleant (ledig)  

9)  Suppleant (ledig)  

 

Følgende stillede op til de 4 ledige pladser: 

Jesper Schrøder (genopstillet) 

Emil Skjervedal 

Arina Kleist 

Karen Schleiss 

Anne Marie Lei (fuldmagt) 

 

Efter en præsentation af de enkelte kandidater, blev der foretaget afstemning. Det blev i den 

sammenhæng orienteret om, at suppleanterne altid inviteres til bestyrelsesmøderne. 

 

Til bestyrelsen blev valgt: 

Jesper Schrøder (genopstillet) 

Emil Skjervedal 

Arina Kleist 

Karen Schleiss 

 

Som suppleant blev valgt: 

Anne Marie Lei 

 

6. Valg af formand. 

Da bestyrelsesformanden, Ruth Montgomery-Andersen var gået af i utide, har næstformand Cecilie 

Rudbeck fungeret som konstitueret formand siden april 2016.  

Cecilie Rudbeck genopstillede til formandsposten. Ingen andre kandidater ønskede at stille op som 

formand, og Cecilie Rudbeck blev valgt. 

 

7. Valg af repræsentant og suppleant til Red Barnets Repræsentantskab. 

Bestyrelsen indstiller Jesper Schrøder.  

 

Ingen andre kandidater ønskede at stille op som repræsentant, og Jesper blev valgt.  

Det blev besluttet, at spørge Aaja Chemnitz Larsen om hun ønsker at være suppleant. Såfremt hun 

ikke ønsker dette, vil bestyrelsen finde en suppleant ved det konstituerende bestyrelsesmøde den 6. 

oktober.  

 

8. Indkomne forslag 

På baggrund af dialog med Red Barnet Danmark har bestyrelsen stillet forslag om vedtægtsændringer 

til §10 og §13. Følgende vedtægter foreslås vedtaget: 

 

§ 10 Stk. 1 Inden udgangen af februar måned indsender lokalforeningen årsregnskabet med bilag 

samt beskrivelse af det foregående års aktiviteter til Foreningens sekretariat. Stk. 2 Såfremt 

indberetningen ikke er indsendt rettidigt, mister Foreningen sin stemmeret ved Foreningens 

repræsentantskabsmøde. I helt ekstraordinære tilfælde kan Bestyrelsen dispensere for denne tidsfrist. 

 

§ 13 Stk. 1. Der tilføjes et nyt punkt 9 ”Valg af statsautoriseret revisor”. Punktet ”Eventuelt” bliver 

herefter punkt 10.  

 

9. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 



  

 

Formanden takkede for fremmøde og ønskede de ny-valgte medlemmer tillykke med valget. 

 
Mødeleder: 
 
___________________ 
Rebekka Bisgaard 


