
Referat af Generalforsamling i Studievejlederforeningen for Gymnasiet og hf:

VUC-Nord i København, den 04.11.2005.

1: Valg af dirigent:
Her valgtes Bente Holmblad, Herlev Gymnasium og som referent Peter Funch,
Aarhus Katedralskole.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og således
beslutningsdygtig.

2: Formandsberetning:
I formandens sygefravær oplæste næstformanden Karen Margrethe Fink
(Aabenraa Gymnasium og HF-kursus) formandens beretning, som kan læses som
bilag.
Beretningen blev godkendt og diskuteres på bestyrelsesmøde senere.

3: Aflæggelse af det reviderede regnskab:
Præsenteredes af Kirsten Rigmor Hansen (VUC-Nord) –
der var enkelte uddybende kommentarer til regnskabet:

- der spores en vis tilbagegang i antallet af medlemmer. Nye er kommet
til men der er i alt en tilbagegang på 45 medlemmer i løbet af det sidste
år. Årsagen er hyppigst alder og besparelser.
Antallet af medlemmer d.d. er 378.
- færre kontingentindtægter  end sidste år  (ca. kr. 15.000,-)
- væsentlig flere indtægter via Efteruddannelseskurser, hvilket giver et
samlet overskud på regnskabet på næsten kr. 6000,-

4: Fastlæggelse af kontingent:
Fortsat uændret kr. 300,- pr år.

5: Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen forslag.



6: Kandidater til bestyrelsen:
Bodil Redder (Voksenuddannelsescenter Frederiksberg), Allan Lyhne (Rosborg
Gymnasium) og Lillian Simonsen (Næstved Gymnasium og HF-kursus) var på valg
og ønskede ikke at genopstille.
Næstformanden takkede de afgående medlemmer for en flot indsats i bestyrelsen.

Ny i bestyrelsen er Peter Funch (Aarhus Katedralskole).
Der efterlyses nye bestyrelsesmedlemmer – meget gerne fra VUC eller
Studenterkursus - verdenen.
Bestyrelsen supplerer sig løbende, hvis/når interesserede dukker op.

7: Valg af to revisorer og en suppleant:
John Høgaard, Frederikshavn stopper som vejleder og således også som revisor.
Lene Magnussen, Svendborg fortsætter som revisor.

Lonni Gelsdorf, Holstebro – revisorsuppleant formodes at træde ind som revisor.

Der savnes og efterlyses nu en revisorsuppleant.

8: Eventuelt:
Næstformanden opfordrer til aktivitet i forbindelse med Nyborg-mødet med det
formål at finde nye bestyrelsesmedlemmer – gerne fra VUC eller Studenterkursus -
verdenen – og en revisorsuppleant.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 21.29.

referent Peter Funch


