
Referat af generalforsamling 2008 

for 

Studievejlederforeningen for gymnasieskolerne og HF 

Mandag d. 17.november 2008 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Karen Margrethe Fink (Åbenrå Statsskole) og referent: Lonni Gelsdorf (Holstebro 
Gymnasium og HF). 

 2.   Formandsberetning 

       Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside og kommentarer til beretningen  blev    
       gemt til evt. 

       Af vigtige punkter kan dog fremhæves: 1) ny bekendtgørelse for     
gennemførelsesvejledning 2) vejlederuddannelsen – udvidet med et valgmodul på 
diplomuddannelsen 3) uddannelsesplaner (een plan, der skal bruges af 
gennemførelsesvejlederne på ungdomsuddannelserne) 4) Brobygning 5) kvalitetssikring og 
evaluering og endelig 6)bestyrelsesarbejdet, hvor diskussion af en evt. sammenlægning med 
andre foreninger for vejledere havde fyldt en del. 

Beretningen blev godkendt.  

        

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
Regnskabet blev godkendt. Kassereren havde nogle bemærkninger til regnskabet og for- 
eningens økonomi:  
Der er pt 271 medlemmer (70 medlemmer har meldt sig ud i løbet af 2008 og 23 har meldt 
sig ind).  Det er en halvering af medlemstallet på 10 år. 
Udgifter til bestyrelsesaktiviteter har været stabile. Der udsendes stadig 2 årlige numre af 
VejlederNyt. Selvom indtægterne er faldende, har foreningen en sund økonomi. 

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 fra bestyrelsen. 

1) Drøftelse af et tættere samarbejde med handelsskolernes forening for 
studievejledere og foreningen for uddannelses-og erhvervsvejledere ved tekniske 
skoler. 



2) Nogle ændringer i foreningens vedtægter: som er: 

    4b: ”oprettelsen af og” slettes 
    4d: udsende→ formidle 

4e: regional→ regionale 

7: de tre sidste linjer slettes og erstattes med: Såfremt antallet af bestyrelses-
medlemmer  ikke overstiger 10, kan bestyrelsen supplere sig løbende. 

9: 2. linje: bestyrelsesmedlemmer med lille b 

   5. linje: ønske→ ønsker 

10: til slut tilføjes: ved generalforsamlingen. 

11. 2. linje: stemmer med lille s. 

      2. sidste linje: Studievejlederforeningen med stort s. 

Ændringsforslagene blev vedtaget. 

 
6.        Kandidater til bestyrelsen 

       Først tak til  Vibeke Matzen, Kirsten Rigmor Hansen og Peter Funch, som alle 3 har 
       valgt at forlade bestyrelsen. Vibeke og Kirsten efter rigtigt mange år. De virker dog 
       frem til d. 1.1.09. 
        Der efterlystes kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Jakob Kragh Dalskov 
      (Haderslev Katedralskole), som blev valgt.       
       Bestyrelsen består således af:  Lisa Bendtsen, Nørresundby 
       Gymnasium og HF , Flemming Steen Christensen og Knud Sørensen (Hasseris 
       Gymnasium). 
      Der efterlystes igen kandidater, som har lyst til at arbejde i bestyrelsen – gerne fra 
      VUC- området. Ingen meldte sig dog i løbet af generalforsamlingen. Den opstillede 
      kandidat er således valgt, og bestyrelsen består af de ovennævnte personer. Man 
      håber at kunne supplere sig løbende. 

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 
 

Der drøftedes mange forskellige problematikker: 

1) Fusion med de andre vejlederforeninger 

2) Løn til studievejlederne – funktionsløn! Kvalifikationstillæg! 

3) Kontakt til GL-tillidsrespræsentanterne. 

4) Den ”nye” vejlederuddannelse: er det et fagligt løft? Betaling for den: egl. 200 timer pr 

modul, men rektorforeningen holder på 60 timer. 

5) En klarere definition af ”gennemførelsesvejledning” efterlystes. Foreningen bør arbejde 
med det. 

6) Samarbejde med StudieValg. 

Referent Lonni Gelsdorf 


