Referat af generalforsamling 2009
for
Studievejlederforeningen for gymnasieskolerne og HF
Mandag d. 2.november 2009
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Peter Funch (Aarhus Katedralskole) og referent: Lonni Gelsdorf (Holstebro Gymnasium og
HF).
2. Formandsberetning
Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside.
Af vigtige punkter kan dog fremhæves:
1) Samarbejdet med FUETS og Handelsskolernes Forening for vejledere
2) Regionerne: Der har været afholdt et møde med bestyrelsen og regionsrepræsentanterne.
Blandt disse var der ikke stemning for sammenlægning med de andre foreninger.
Der har været afholdt regionalkurser om Paradise Hotel
3) Tilrettelæggelse af Nyborg Strand mødet
4) Kvalitetssikkringsgruppen
Man kan se resultaterne på UVMs hjemmeside
5) Rambøll rapporten
6) SU reformen. Nu er en digital signatur nødvendig
7) Kassererjobbet
Da den tidligere kasserer forlod jobbet, besluttede man at købe sig til varetagelse af
den post. Der ligger en aftale med LMFK. Det er nu ganske klart hvilke opgaver foreningens
kasserer varetager og hvilke LMFK.
8) Vejledernyt
Det næste og måske sidste nummer kommer januar 2010. Der er deadline 1.12.09
Foreningen har stadig sin egen hjemmeside. I stedet for VejlederNyt vil man udsende
Nyhedsbreve til medlemmerne.
9) Ungepakken
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.
Generalforsamlingen kan tage enkelte punkter op under eventuelt.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Karen Margrethe Fink fremlagde regnskabet, som hun havde haft ansvaret for siden
Kirsten Rigmor Hansen overlod hende posten pr. 10.7.09.
Nogle bemærkninger til regnskabet:
Der er en nedgang i egenkapital.
Der er ikke krævet kontingent op for 2009, men det sker snarest.
Foreningens økonomi er ikke i fare.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingentet blev fastsat til uændret kr. 350
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Kandidater til bestyrelsen
Først tak til Lisa Bendsen og Knud Jørgensen, som ikke genopstiller.
Der efterlystes kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Anders Stav Hansen
(Det Frie Gymnasium) som blev valgt.
Bestyrelsen består således af: Karen Margrethe Fink (Åbenrå Statsskole), Flemming
Steen Christensen, Hanne-Grete Lund (Mulernes Legatskole) og Jakob Dalskov
(Haderslev Katedralskole)
Der efterlystes igen kandidater, som har lyst til at arbejde i bestyrelsen, og Jakob
anbefalede bestyrelsesarbejdet varmt – 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. Knud Jørgensen (Hasseris Gymnasium)
blev valgt som revisorsuppleant.
8.

Evt
Ganske kort nævntes en muligt fusionering med FUETS og evt. Handelsskolernes
Forening af Studievejledere.
Referent Lonni Gelsdorf
Nyborg d. 2.11.09

