
Referat af generalforsamling 2007

for

Studievejlederforeningen for gymnasieskolerne og HF

Mandag d. 19.november 2007

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bente Holmblad Herlev Gymnasium) og referent: Lonni Gelsdorf (Holstebro
Gymnasium og HF).

 2.   Formandsberetning

Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside og kommentarer til beretning blev
gemt til evt. Af vigtige punkter kan dog fremhæves: 1) ny bekendtgørelse for
gennemførelsesvejledning 2) en ny vejlederuddannelse og 3) meddelelse om at der ikke
længere er en fagkonsulent særligt for gennemførelsesvejledning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet blev godkendt. Kassereren havde nogle bemærkninger til regnskabet og
foreningens økonomi:

Der er pt 320 medlemmer (50 medlemmer har meldt sig ud i løbet af 2007 og 10 har
meldt sig ind). En post på 25.000 til Vejledernyt er ikke med i regnskabet (teknisk).

Der er i årets løb sparet på bestyrelsesudgifterne.

Det blev foreslået, at der fremover opkræves kontingent pr. d. 1. September, så ved
man nemlig om man har studievejlederfunktion i skoleåret. Man vil på denne måde få _
års gratis medlemskab. Man kan betale kr. 100 indtil 1.9.08.

Foreningen vil gøre et fremstød for at skaffe flere medlemmer.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Kontingentet blev fastsat til uændret kr. 350

5. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet 2 forslag:

1) At skubbe kontingentindbetalingen til d. 1.9. Dette blev vedtaget

2) En diskussion af foreningens målsætning.

Et spørgsmål blev rejst: Skal vi lave een forening til udelukkende at varetage
gennemførelsesvejledernes interesser? Janne Mikkonen fra Handelsskolernes
forening støttede dette forslag, da hun mente, at det er væsentligt at gøre
opmærksom på, hvor vigtig gennemførelsesvejledningen er.

Der var nogle indvendinger mod forslaget: Man kunne ved en fusion med de andre
Vejlederforeninger risikere at fjerne sig for meget fra de andre faglige foreningen i
GL.



Man enedes dog om at anbefale,  at der blev afholdt et møde med de andre
foreninger, hvor man kunne drøfte en evt model for fusion. Men der skulle ikke
være en aftale om fusion af de foreninger, der varetager interesserne for alle
vejledere i de gymnasiale uddannelser.

6.        Kandidater til bestyrelsen

Først rettede Flemming Steen Christensen en stor og varm tak til formanden Karen
Margrethe Fink for det flotte arbejde,  hun har udført for foreningen gennem
mange år.

       Karen Margrethe Fink ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen.

Bestyrelsen præsenterede sig: Flemming Steen Christensen, der er formand for
FUE med 700 vejledere og 1500 medlemmer (ikke på valg).  Lisa Bendtsen,
Nørresundb Gymnasium og HF (er på valg og genopstiller), Kirsten Rigmor
Hansen. VUC Lyngby (ikke på valg), Vibeke Matzen, Svendborg Gymnasium (ikke
på valg) og Peter Funch, Århus Katedralskole (er på valg og genopstiller).

Der efterlystes kandidater, som har lyst til at arbejde i bestyrelsen – gerne fra VUC
området. Ingen meldte sig dog i løbet af generalforsamlingen. De 2 opstillede
kandidater er således valgt, og bestyrelsen består af de ovennævnte personer.

7.       Valg af to revisorer og en suppleant

Lonni Gelsdorf (Holstebro Gymnasium og HF) og Lene Brink Magnussen
(Svendborg Gymnasium) genopstillede og er dermed valgt, men der savnes stadig
en revisorsuppleant.

8.      Evt

1) Vibeke Matzen præsenterede resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen om
studievejledernes arbejdsvilkår foretaget af foreningen. Hun fremsender sit PP
med resultaterne.

Et par punkter lader til at skulle overvejes nøjere: a) møder med teams og
tutorer b) møder med rektor c) kontakten til Studievalg.

Bestyrelsen vil være opmærksom på problematikken.

2) Flemming Steen Christensen forklarede realkompetence begrebet og kravene for

anerkendelse af  dem. Det er et meget tungt system. Man kan se de nærmere krav
på foreningens hjemmeside. http://www.emu.dk/gym/fag/ue

Referent Lonni Gelsdorf


