
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I STUDIEVEJLEDERFORENINGEN

                                            FOR GYMNASIET OG HF
afholdt på Aarhus Katedralskole den 2. nov. 2006.

Ad 1: Valg af dirigent:
Her valgtes Peter Funch, Aarhus Katedralskole, og som referent Vibeke Matzen,
Svendborg Gymnasium.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt.

Ad 2: Formandsberetning:
Formandsberetningen uddeltes. Kan læses på foreningens hjemmeside (årsberetningen)
og i næste nr. af VejlederNyt (deadline 5.1.07).
Beretningen godkendtes uden kommentarer.

Ad 3: Aflæggelse af det reviderede regnskab:
Kassereren, Kirsten Rigmor Hansen, fremlagde regnskabet.
Der var enkelte kommentarer:

- faldende indtægter i forhold til sidste år skyldes:
- faldende medlemstal (378 _346-  jævnt nedadgående de sidste år, reformrelateret)
- faldende indtægter på efteruddannelse

     -     faldende udgifter til FUE-kontingent
     -     faldende udgifter til VejlederNyt  - der udsendes 414 ex., heraf  52 friabonnenter

Udgifter til kontor,edb, porto: beløbets størrelse skyldes indkøb af printer og PC.

Status: underskud i regnskabsåret 2005 – 2006 : 23.515,60 kr.

Ad 4: Fastsættelse af kontingent:
På baggrund af regnskabsårets underskud og stigende udgifter bl. a. til hjemmesiden
fastsattes en kontingentforhøjelse: fra 3oo kr. til 350 kr. Kontingentet har ligget på 300 kr. i
mange år.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag:
Der var indkommet 2 forslag.
1) Fastsættelse af principper for valg af regionsrepræsentanter i de 7
Studievalgsregioner. Det foreslås at skolerne (gymnasier, hf-kurser, VUC-centre) på skift
varetager hvervet som regionsrepræsentant, måske for to år af gangen. Forslaget skal
forhindre at man kører sur i det med at skulle stå for efteruddannelse/regionalmøder i
området. Valg bør afvikles i forbindelse med et regionalmøde hvor flest mulige vejledere vil
være til stede. Valget annonceres i forvejen så vejledere, der ikke deltager i
regionalmødet, har mulighed for at stemme. Idéen vil blive forelagt på de kommende
regionalmøder i Holstebro, København og på Fyn.
Pt er følgende regionarepræsentanter:
København: Bente Holmblad (Herlev Gymnasium)



Sjælland: Ida Kallenbach (Slagelse Gymnasium og HF-kursus)
Fyn: Studievejlederne ved Nyborg Gymnasium
Østjylland: Peter Hall (Aarhus Akademi)
Nordjylland: Studievejlederne ved Hasseris Gymnasium
Midt- og Vestjylland: Lonni Gelsdorf (Holstebro Gymnasium)
Sydjylland: Karin K. Pedersen (Sønderborg Gymnasium og HF)

2) UNI-C har bebudet at vi fra 2008 selv må dække udgiften til TeamSite
licensen. Generalforsamlingen skal derfor forholde sig til at det koster at have en
hjemmeside. Det er bestyrelsens holdning, at det er bedst for foreningens hjemmeside at
den er en del af EMU-fagsiden, da det synliggør vores eksistens. Generalforsamlingen
accepterede den øgede udgift til drift af hjemmesiden.

Ad 6: Kandidater til bestyrelsesvalget:
Ida Kallenbach (Slagelse Gymnasium og HF) ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen.
Resten var tilsyneladende alle på valg – og accepterede.
Trods formandens opfordring – især til VUC-området – var der ikke indkommet forslag til
nye bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen supplerer sig løbende, hvis der er mulighed for dette.

Ad 7: Valg af to revisorer og en suppleant:
Lonni Gelsdorf (Holstebro Gymnasium) og Lene B. Magnussen (Svendborg Gymnasium)
fortsætter som foreningens revisorer.
Der savnes og efterlyses en revisorsuppleant.

Ad 8: Evt.:

Det diskuteredes, hvordan der kan rekrutteres nye bestyrelsesmedlemmer. Nyborg-
konferencen er et muligt forum.
Endvidere diskuteredes foreningens fremtid. Skal den fortsætte/ sammenlægges med de
andre gymnasiale vejlederforeninger?

Næste bestyrelsesmøde: Nyborg-konferencen i dec. 06
Konstituerende møde følger i 07.
  

Tak til dirigenten for god ro og orden under mødet.

Ref.: Vibeke Matzen

 


