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Forord fra bestyrelsen
2019 blev på mange måder et skelsættende år for børne-
området. Med en ny statsminister, der bliver kaldt ”Børne-
nes minister” og et Folketingsvalg, hvor emner som: ”Hvad 
skal der til for at skabe en bedre hverdag for børn? Flere 
hænder? Bedre pædagoger?” prægede valgkampagnerne, 
blev der endelig kastet lys på børneområdet. Det kulmine-
rede med en finanslovsaftale, hvor politikerne reagerede 
på de mange opråb fra forældre og fagfolk og tog ansvar for 
årtiers besparelser på dagtilbudsområdet. Med Regeringens 
ambitiøse børneplan, en lov om minimumsnormeringer og 
flere pædagoger på vej lød startskuddet til ”Børnenes årti”. 
Og det var både historisk og nødvendigt.

I 2019 blev det også belyst, hvad de mange besparelser 
har haft af indvirkninger på vilkårene for børneområdet, og 
det blev klart for alle, at dagtilbudsområdet er under pres. 
Forårets tv-udsendelser om forholdene i danske dag-
institutioner og den efterfølgende mediebevågenhed skabte 
stor opmærksomhed omkring tilsyn, opfølgningen og 
skærpelsen overfor den pædagogiske kvalitet i alle kommu-
ner, bredt over hele landet.
I forbindelse med KL’s ”Temadage om det pædagogiske 
tilsyn” i august 2019, udarbejdede fobu i samarbejde med 
LDD og Børneringen en række anbefalinger til kommunernes 
videre arbejde med deres tilsynsmodeller. Vi i fobu arbejder 
hele tiden for at styrke allerede eksisterende samarbejds-
relationer og udbygge nye, så vi sammen kan arbejde for 
udviklingen af den pædagogiske kvalitet til gavn for børnene.
Vi har i fobus bestyrelse fulgt valgkampen og finanslovs-
aftalen tæt og agter at følge tæt op på det, da det efter alt 
at dømme, giver os som forening og paraplyorganisation 
en enestående chance for at gå hele vejen for børnenes og 
vores medlemmers skyld.

Det forgangne fobu år har været præget af et godt solidt 
og tillidsfuldt samarbejde med dels vores medlemmer, men 
også med de øvrige paraplyorganisationer – alt understøttet 
af vores dygtige og fagligt kompetente sekretariat.
Ligeledes har vi i bestyrelsen understøttet, at samarbejdet 
med kommunerne de steder, hvor vi har medlemmer, bliver 
solidt, professionelt og gnidningsfrit. Heldigvis lykkes det 
fobu i stor udstrækning at have en god dialog og et godt 

samarbejde med kommunerne og derigennem være med til 
at påvirke også den kommunale dagsorden.
Vi ønsker i fobus bestyrelse at være dem, der sikrer, at vi er 
på forkant på de arenaer, hvor det giver mening for vores 
medlemmer og børn.

Vi hylder transparens i samarbejdet, og vi skal som organisa-
tion være endnu bedre til at kommunikere, hvad det er, der 
kan trækkes på af ydelser i fobu. Her tænkes blandt andet 
på, at vores institutioner/medlemmer er styret af bestyrel-
serne, hvilket giver disse et særligt ansvar og ret!

Nedenfor gennemgås de arenaer, fobu har arbejdet på – i 
tæt dialog mellem fobus bestyrelse, sekretariat og vores 
medlemmer.

God læselyst
Ida Balling, bestyrelsesformand
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Indledning
Året der gik i institutionerne  
Ligesom for dagtilbudsområdet var 2019 for fobu også et år 
med både svære udfordringer og glædelige begivenheder. 

I 2019 var der kun fire kommuner tilbage, hvor der fandtes 
forskelligartede fritidshjem. Både selvejende og kommunale, 
små og store. En af disse var Københavns Kommune. Men 
som led i budgetforliget i kommunen blev det i efteråret 
2019 besluttet at omdanne de selvejende fritidshjem til 
kommunale KKFO’er. På den måde kan kommunen hæve 
forældrebetalingen, idet kommunale skolefritidsordninger 
hører under folkeskoleloven, og dermed har et andet loft for 
forældrebetalingen. Vi har i fobu i bogstaveligste forstand 
rendt Børne- og Undervisningsministeriet på dørene – både 
alene, med vores fritidsinstitutioner og i samarbejde med 
Selveje Danmark – for at argumentere for en lovgivnings-
ændring. Men indtil videre har vores indsats ikke båret frugt, 
og ved udgangen af 2019 opsagde Københavns Kommune 
driftsoverenskomsterne med alle vores fritidsinstitutioner. 

I den mere glædelige ende afsluttede vi december i Svend-
borg med en god nyhed; 2 af vores institutioner fik midler 
fra regeringens pulje til bedre fordeling i daginstitutioner 
- skærpelse af daginstitutionernes profil. Puljens formål er 
bl.a. at imødekomme nogle af udgifterne i de dag- 
institutioner, der videreføres i et udsat boligområde, og hvor 
en skærpelse af institutionens profil kan medvirke til en 
større søgning fra familier uden for det udsatte boligområde.

I Århus har vi 2019 også brugt meget tid og energi på at 
forhandle nye driftsoverenskomster med alle selvejende 
institutioner i kommunen. Vi startede meget langt fra 
kommunen, men har igennem året haft en god og 
udviklende dialog, som har ført til, at vi nu er meget tæt 
på at få indgået nye driftsoverenskomster med et tilfreds-
stillende resultat for vores institutioner.  

Nyt årti og nyt fokus på det gode børneliv
”Det starter med børnene”, sådan både åbnede stats-
minister Mette Frederiksen (S) sin nytårstale, og sådan 

påbegyndte regeringen det nye årti. Finansloven og de 
lovbundne minimumsnormeringer er en god begyndelse, 
men der skal kæmpes videre for, at kommunerne bruger 
de nødvendige ressourcer på dagtilbudsområdet, og at de 
nye normeringer ikke blot betyder flere hænder, men også 
højere faglighed. Og vi i fobu vil gøre vores for, at de lovende 
tiltag bliver til konkrete handlinger, som kan mærkes ude i 
vores institutioner. 

I fobu har vi sparket dørene ind til 20´erne med en række 
nye tiltag, og vi glæder os til alle de spændende udford-
ringer, der ligger forude. 
Mange steder i de større byer er der kraftig vækst i børne-
tallet, og det skaber rum for nye selvejende og private 
daginstitutioner. Vi er fra fobus side i tæt dialog med 
aktørerne i de kommuner, hvor børnetallet stiger – for vi kan 
som paraplyorganisation tilbyde en lang række ydelser, der 
gerne skulle gøre det lettere for ledelsen i institutionerne at 
fokusere på børnene og mindre på administrationen.

Ligesom regeringen og i tråd med den styrkede læreplan har 
vi i fobu også høje ambitioner for fagligheden og kvaliteten 
i daginstitutionerne. Vi har derfor valgt at investerer endnu 
mere i de pædagogiske kræfter blandt andet med ansæt-
telsen af vores nye pædagogiske souschef Signe Rekve. 
Dette skaber grobunden for, at den pædagogiske faglighed 
i endnu højere grad sættes på fobus dagsorden og profil og 
giver flere muligheder for både at kunne slukke brænde og 
servicere de velfungerende institutioner. 

Plads og rum til fritidspædagogikken
I 2020 fastholder og styrker vi stadig fokus på fritids-
institutionerne og fritidspædagogikken og gør vores for, at 
fritidshjem og klubbers betydning står højt på dette års 
politiske dagsorden. Det gjorde vi blandt andet ved at 
afholde konferencen ”Plads og rum til fritidspædagogik” den 
3. februar 2020 på Christiansborg i samarbejde med LFS, 
BUPL Hovedstaden, Spia, Børneringen, Fola og KFO. 
Konferencen skulle være med til at sætte fokus på, at fritids-
pædagogikken er under pres, men også belyse hvordan vi 
skaber plads til netop denne pædagogik i andre rum. 
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Vi i fobu forsøger at være det sikkerhedsnet, som spændes 
ud under vores institutioner, hvis politikerne glemmer, hvad 
det vil sige at være på børnenes side, som vi mener, at det 
er tilfældet med beslutningen angående lukningen af vores 
fritidshjem.  
Derfor har vi, sammen med de af vores fritidshjem, som 
ønskede og havde mulighed for det, kæmpet for, at de kunne 
overgå til at blive private og derved bestå. Det er nu nået så 
langt i processen, at Børne- og Ungdomsudvalget har god-
kendt vores to fritidshjem, Sct. Johannesgaarden og 
Lindholm, som private. 

Det er en kæmpe landevinding, da Københavns Kommune 
for kun få år siden afviste at tillade private fritidshjem. Det 
bliver en spændende proces at følge og være med i, og vi i 
fobu kæmper fortsat videre sammen med vore medlemmer 
for at opnå størst mulig indflydelse på de politiske beslut-
ninger og på at opnå de bedst mulige rammer og vilkår for 
børnene, for faget og for vores institutioner. 
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Det eksterne blik – fobus politiske arbejde 
I fobu følger vi tæt de politiske dagsordner, der er på områ-
det både kommunalt og nationalt. Det er vores ambition, at 
fobu fremadrettet har et endnu større politisk fokus, og at 
vi – sammen med de øvrige paraplyorganisationer og Selveje 
Danmark – sætter selvejende og private institutioner positivt 
på den politiske dagsorden. 

Kontakter, samarbejdspartnere og netværk 
Det er vigtigt, at vi hele tiden bringer vores og jeres faglighed 
og stemme i spil på den politiske scene, og kontinuerligt 
opretholder samt skaber en aktiv dialog med politikerne, 
Børne- og Ungeudvalget og med de kommuner, hvor fobu 
har medlemsinstitutioner. 

Derfor inviterede fobu for eksempel den 18. februar 2019 
selvejende og private bestyrelser og ledere til dialogmøde 
med borgmester Jesper Christensen (A), Klaus Mygind (SF) 
og Sofie Seidenfaden (A) fra Børne- og Ungeudvalget. Mødet 
skulle give vores medlemmer en mulighed for at gå i dialog 
med politikerne og få en stemme i den politiske debat i for-
hold til emner, som lå dem og deres institutioner på sinde. 
To emner fyldte meget denne aften: Den tidligere nævnte 
problematik med omlægningen af selvejende fritids-
institutioner til kommunale KKFO’er og besparelserne på 
blandt andet el og rengøring. 
I 2019 blev dagtilbudsområdet igen ramt af besparelser. 
Disse besparelser udmøntede sig blandt andet i store effek-
tiviseringer på rengøring og energi hos mange institutioner 
i Københavns Kommune. Fobu udarbejdede i løbet af 2019 
en komplet gennemgang af alle vores selvejende køben-
havner-institutioner for at få et overblik over den samlede 
reducering af budgettet til rengøring og el. På baggrund af 
gennemgangen afholdte fobu en række møder med 
kommunen, og ved et opfølgende møde i Forvaltningen 
kunne det sikres, at institutionerne overordnet var korrekt 
registreret, kortlægning af baggrundene for budget-
grundlaget, samt at dette delvist var rigtig udmeldt.  

Fuld fart på Folkemødet
For at kunne repræsentere vores medlemmer bedst muligt, 
er det vigtigt, at vi i fobu hele tiden har fingeren på pulsen, 
i forhold til hvad der står på den politiske dagsorden, og 

hvad der rører sig i kommunerne. Derfor deltog fobu endnu 
engang både på KL’s Børne og Unge Topmøde 2019, hvor 
årets politiske linjer blandt andet lægges for Børn- og Unge-
området, og på Folkemødet 2019.  

Som noget nyt stod fobu på Folkemødet dette år sammen 
med flere andre medlemmer for et selvejetelt i samarbejde 
med Selveje Danmark. I teltet var der fokus på velfærd, 
på værdier og ikke mindst på børnene som mål for vores 
velfærdstilbud. Sammen med Daginstitutionernes Landsor-
ganisation (DLO) og Gentofte Børnevenner afholdt fobu om 
fredagen en paneldebat med emnet: ”Nye veje til bedre 
trivsel for børn i dagtilbud”, hvor fobus direktør Henrik 
Vagner var moderator. 

Udover at være en del af Selvejeteltet deltog fobu i en række 
faglige arrangementer, hvor børns trivsel, tidlig indsats, 
hvem har ansvaret for børnene og børns digitale liv bl.a. 
blev debatteret. Det var positivt at erfare ud fra antallet af 
arrangementer om dag- og fritidstilbud, at børneområdet for 
alvor er kommet på den politiske dagsorden. Lige så meget 
ny og faglig viden vi fik, ligeså mange nye netværker og 
kontakter fik vi skabt igennem de faglige arrangementer. 
Blandt andet fik vi kontakt til nogle af de oplægsholdere, 
som var at finde i fobu akademi 2019 og vil være at finde i 
kursuskataloget for 2020.
  
Det interne blik – intern udvikling, kurser, 
konferencer og netværk
Bestyrelseskonference i øst - men nu også i vest
Jeres bestyrelser fylder også mere og mere i fobu, da 
vigtigheden af et godt og professionelt samarbejde mellem 
bestyrelsen og ledelsen kun er blevet yderligere bekræftet i 
kølvandet på den større bevågenhed på vilkårene på dagtil-
budsområdet. Dels har vi oprustet på bestyrelseskurserne, 
og så blev der i 2019 som noget nyt afholdt to bestyrelses-
konferencer: En i København og en i Århus. 

Vi satte på bestyrelseskonferencerne dette år fokus på 
balancen mellem tillid og tilsyn i bestyrelsens samspil med 
ledelsen, hvor professor Lotte Bøgh Andersen blandt andet 
satte fokus på, hvordan og i hvor høj grad bestyrelserne kan 
understøtte den tillidsbaserede ledelse. Men konference-
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programmerne bød udover de faglige oplæg også på festlige 
indlæg med en kunstrundvisning på Aros og Gerda Pris 
uddelingen i København. Dette år var det dog en bevæget 
uddeling af Gerda Prisen, som både blev en anerkendelse af 
fritidshjemsledernes hårde kamp for fritidshjems-
pædagogikken og en afslutning for selvejende fritidshjem i 
København. 
Vi kommer også i 2020 til at arbejde med mere systematisk 
information og tættere kontakt til bestyrelserne. 

Fobu akademi, førstehjælp og ferielov
I 2019 har vi i fobu valgt at prioritere fagligheden hos og 
formidlingen af viden til vores medlemmer endnu højere, 
og derfor er der blevet afsat flere midler til fobu akademi. Et 
af de tiltag, som de ekstra midler blandt andet er gået til, er 
det større fokus på at være en landsdækkende organisation 
i forhold til udbuddet af kurser. I 2019 udbød vi i Århus flere 
kurser end nogensinde før, og der blev udbudt bestyrel-
seskurser i både Århus, Svendborg og ude i flere af vores 
institutioner. Med det større fokus fra fobus side på vores 
kurser og konferencer har vi ligeledes mærket et større en-
gagement og deltagelse fra vores institutioners side – dette 
både fra ledernes, medarbejdernes og bestyrelsernes side. 
Det vil vi gerne takke jer for og opfordre til, at endnu flere 
institutioner orienterer sig om kursustilbuddene, og lige så 
vel kommer med input til, hvad der rører sig og interesserer 
jer ude i institutionerne. 

Især emnerne førstehjælp og ferielov prydede fobu 
akademis kursusoversigt i 2019. 
Som noget helt nyt begyndte fobu dette år nemlig at udbyde 
gratis førstehjælpskurser til vores medlemmer i samarbejde 
med Hjerteslaget.dk. Interessen for det nye tilbud var stor, 
men endnu større var deltagelsen dog til fobus informations-
møder omkring den nye ferielov. 

I 2019 blev der nemlig vedtaget en ny ferielov i Danmark, 
som træder i kraft den 1. september 2020, og som de fleste 
andre lovændringer medførte denne også nye processer og 
rutiner for institutionerne. For både vores ledere og deres 
personale var der mange spørgsmål, som de 
ønskede besvaret, og derfor blev der i fobu planlagt en 
række informationsmøder, hvor vores jurister kunne hjælpe 

med at forberede vores ledere på den nye lov. Der vil i 2. 
halvår af 2020 blive udbudt en række opfølgende informa-
tionsmøder omkring den nye ferie lov, hvor de væsentligste 
lovændringer, overgangsreglerne og beregningen - nu med 
reglen om at ”skylde” ferie - vil blive gennemgået nærmere.

Science i børnehøjde 
Natur, Udeliv og Science. Det er det tema i den styrkede 
pædagogiske læreplan, som mange pædagoger har sværest 
ved at løfte i hverdagen, ifølge evalueringer fra EVA.  
For at få sat det lidt oversete læreplanstema på dagsordenen 
arrangeerede fobu i samarbejde med selvejende daginstitu-
tioner på Indre Nørrebro, Blågårdens Bibliotek og pædagog-
studerende fra Københavns Professionshøjskole en mini-
sciencefestival den 12. april 2019 på Blågårdens Plads.
Mange børn, pædagoger og pædagogstuderende mødte op 
til festivalen og sammen fik vi udforsket, opdaget og afprøvet 
flere forskellige aspekter af science, der skal være med til at 
skærpe børnenes interesse for naturvidenskab og give det 
pædagogiske personale idéer til, hvordan de kan arbejde 
med science i børnehøjde.

Værdigivende ledernetværk 
Stadig flere kommuner tilbyder i dag sine ledere at indgå 
i forskellige former for indbyrdes netværk. For lederne er 
sådanne netværk ofte en værdifuld mulighed for at spejle 
deres egne erfaringer i andres og få ny inspiration til 
ledergerningen. Det kræver, at netværkenes formål, sam-
mensætning og interne processer bliver valgt med omtanke, 
ellers opnår man ikke det optimale udbytte af netværket. 
Derfor valgte vi i fobu i 2019 blandt andet at fokusere på 
netværkene og udviklingen af disse. I samarbejde med 
Nanna Munk, partner i FLOK, blev vi uddannet i netværks-
facilitering og fik udarbejdet en ny guide til ledernetværk. 

Workshoppen ”Værdigivende Ledernetværk” sætter fokus 
på, hvordan netværket fungerer, og hvad man kan gøre for 
at få endnu mere værdi ud af den tid, man bruger sam-
men i netværket. Netværksworkshoppen er gratis for fobu 
medlemmer, og nogle netværk har allerede benyttet sig af 
workshoppen, men vi håber, at endnu flere vil gøre brug 
af tilbuddet, hvis I vil have et endnu større udbytte af jeres 
netværks. 
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Nye medlemmer
I det forløbne år har det været vores store glæde at kunne 
byde velkommen til en række nye medlemmer i fobu:

Nye i administration: 
• Børnehaven Himmel og Hav
• Børneøen Bonsai
• Tinytots International Daycare and Preschool
• Søborg Børnehave
• SAFA

Nye medlemmer: 
• Børnehuset Valnødden 
• Børnegården Rundhøj
• Børnehuset Bjørnbakhus
• Børnehaven Skovtrolden 
• Børnehuset Egmontgården 
• Børnehaven Stenhøjgård 
• Børnehaven Mosegården 

I løbet af 2019 har vi fået syv nye medlemmer i Århus, så nu 
er vi i alt oppe på 19 medlemmer i Århus Kommune. 
Stigningen skyldes ikke mindst en stor indsats fra de ledere, 
der allerede var medlem af fobu, og som har fortalt vidt 
og bredt om os. Så en stor tak skal lyde her – og også til 
Selvejeforeningen i Århus, der flere gange har inviteret 
fobu som oplægsholder til deres arrangementer. De mange 
medlemmer i Århus har også gjort, at vi nu kan udbyde langt 
flere kurser her end tidligere, og der var ligeledes et stort 
fremmøde både fra nye og gamle fobu-medlemmer til 
bestyrelseskonferencen i Århus.

En anden bevæggrund for de mange nye medlemskaber 
var også, at dagtilbuddene ved deres medlemskab i fobu 
blev en del af fobus tidligere nævnte kollektive forhandling 
med Århus Kommune om nye driftsoverenskomster. Det har 
været en spændende og positiv proces med forhandlingerne 
og ikke mindst med de nye medlemmer, og vi håber, at vi i 
fremtiden kan være endnu mere synlige ikke blot i Århus, 
men også i vores andre medlems-kommuner med blandt at 
bistå vores institutioner i forhandlinger med kommunerne 
om driftsoverenskomster og/eller andet. 
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Vi stiller skarpt 
Vi prøver hele tiden at skærpe vores fokus i fobu: Hvordan 
kan vi med vores ekspertise være til størst mulig gavn og 
hjælp for vores institutioner. Og i den proces er der mange 
forhold, som vi skal være opmærksomme på: Dels skal vi 
hjælpe vores ledere med, at alle formelle regler er kendt 
og bliver efterlevet. Det er ikke altid den sjoveste opgave at 
have, og der kan hurtigt komme lidt ”bussemand” over 
rollen. Men igen: Vi gør det for at sikre, at netop jeres 
institution ikke kommer i karambolage med kommunen eller 
andre myndigheder. 

Fagligheden i førersædet
På den pædagogiske side har vi som tidligere nævnt fået et 
stort løft i fagligheden ved ansættelsen af vores nye sous-
chef. Hun har en solid erfaring bag sig som både institutions-
leder og pædagog; og alle hendes kompetencer skulle gerne 
komme os alle til gode. Derudover har vi også rekrutteret en 
ny pædagogisk konsulent, som starter i fobu den 1. marts 
2020. 

Så vi kommer forhåbentlig til i løbet af året at kunne bistå jer 
endnu mere i jeres dagligdag i institutionen, og også på et 
mere overordnet plan i for eksempel fobu akademi og i det 
faglige samarbejde med kommunerne. Det er vores ambition 
at arbejde mod at stå bag jer som en helstøbt vidensbank 
og have viden til kunne være et skridt foran og række en 
hjælpende hånd frem, før end eventuelle problemer kan 
opstå. Vi skal i fremtiden se hele vejen omkring en institution 
med et pædagogisk udviklingsfokus på lige linje med den 
gode administrative bistand. Vi vil i 2020 i endnu højere grad 
arbejde på at få skabt et pædagogisk fællesskab af selv-
ejende og private institutioner, vidensopsamle og se 
eventuelle mønstre, hvor vi kan lære af hinanden. Og 
igennem det give os en endnu stærkere fælles faglig stemme 
i den politiske og kommunale debat.



Tak
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Tak til alle engagerede kræfter
Først og fremmest et stort tak til alle vores medlems-
institutioner for alt det arbejde, som I hver dag udfører for 
at skabe de bedste vilkår for børnene. Vi i fobu har i løbet 
af året både fået lov til at få et smugkig ind i jeres hverdag, 
når vi har været på institutionsbesøg og fået lov til at dele 
nogle af de store øjeblikke med jer, når vi er blevet inviteret 
til jeres jubilæer, lanceringer og andet. Og det sætter vi stor 
pris på. 

Derudover takker vi for jeres store deltagelse i 2019 i kurser, 
årsmøde, konferencer og for jeres input til nye og mulige til-
tag. Det er dejligt, at I byder ind med jeres ønsker og behov, 
så vi kan arbejde endnu mere målrettet for at yde den bedst 
mulige service til vores medlemmer. 

Vi har i 2019 formået både at skabe nye og bedre sam-
arbejder med vores institutioners hjem-kommuner. De sam-
arbejder vil vi værne om og gøre brug af for eksempel ved at 
bistå med i endnu højere grad ved forhandlinger med netop 
jeres kommune. Så tak til fobus mange aktører, som 
politikere og embedsmænd, der spiller en vigtig rolle for 
vores arbejde og til alle kommuner, hvor der er fobu til-
knyttede institutioner, som vi derfor samarbejder med. 
Sidst men ikke mindst skal et tak også lyde til vores 
samarbejdspartnere i BDO, Tænketanken DEA, Selveje 
Danmark – som i særdeleshed har bistået os i kampen for 
vores fritidshjem - og til de øvrige paraplyorganisationer: 
Danske Daginstitutioner, Børneringen, Spia og ej at for-
glemme Gentofte Børnevenner, som vi har haft et tæt sam-
arbejde med i forbindelse med Folkemødet. 

Vi har et rigtigt godt fællesskab her i fobu, og vi oplever ofte 
en stærk samhørighed på tværs af vores forening. Det vil vi 
gerne hele tiden blive bedre til at understøtte; ikke mindst 
i lyset af de (nye) krav, der jo løbende bliver stillet til en 
forening som vores.



Billede


