Referat af generalforsamling 2010
for
Studievejlederforeningen for gymnasieskolerne og HF
Tirsdag d. 2.november 2010
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent:
Annette Porter (Haderslev Katedralskole) og referent: Lonni Gelsdorf (Holstebro
Gymnasium og HF).
2. Formandsberetning:
Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside.
Af vigtige punkter fremhævede formanden under overskriften:
Fra gennemførelse til fastholdelse:
1) ”Ungepakken” og dens konsekvenser:
22.2.2010: DGS-høring
22.3.2010: Høring på Christiansborg
27.4.2010: Foretræde for uddannelsesudvalget
2) Juni måned: møde om bekendtgørelse. Der blev ingen.
Eleverne var på banen og støttede studievejlederforeningen i kravet om en
bekendtgørelse.
Kravet om uddannelse af vejledere til at udføre egentligt vejlederarbejde blev dog
fastholdt.
3) FUE
Der har været 2 repræsentantskabsmøder
Forslag om nedlæggelse af FUE
Man arbejder nu med af have et FUE med en ”fladere” struktur.
4) Fusion med FUETS og Handelsskolernes Forening for vejledere.
Der har været afholdt et møde om evt. fusion og så med SOSU
Der er indgået en samarbejdsaftale
Man har samarbejdet om at arrangere Nyborg Strand konferencen
5) Regionerne
Der blev i marts afholdt en årsmøde/kursus for regionsrepræsentanterne
Man aftalte en ensartet struktur på regionalkurserne/møderne
Der var enighed om at arbejde mod en fusion af vejlederforeningerne
6) Kassererarbejdet
Efter problemer vdr. Samarbejdet med LMFK går det godt nu.
7) Vejledernyt udkom marts 2010 med et fyldigt nummer. Bestyrelsen planlægger endn
et nummer men efterlyser folk til at være med til arbejdet
Hjemmesiden fungerer godt med bloggen
Nyhedsbreve bliver udsendt og giver god kontakt til medlemmerne
8) Fremtiden
”Ungepakken” er jo vedtaget, og det er en kendsgerning, at vejledning ikke længere er
bekendtgørelsesfastlagt. Der er tale om fastholdelse, der skal defineres på de enkelte
skoler.
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Karen Margrethe Fink fremlagde regnskabet.
Nogle bemærkninger til regnskabet:
Der er nu over 300 medlemmer.
Der har været lidt nedgang i egenkapitalen, som bl.a skyldes lavere medlemstal,
restancer
vdr. Kontingent, god kursusaktivitet, møder i København bl.a. i forbindelse med
Ungepakken.
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 indkommet et forslag til ændring af §8, som foreslås udvidet således, at den
kommer til at lyde som følger: Det ændrede skrives med kursiv.
§8:
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Regnskabsåret er fra 1.
oktober til 30. september. Kun medlemmer, der ved regnskabsårets afslutning har
betalt kontingent, er valgbare og har stemmeret. Fuldmagt til foreningens bankkonti
bevilges til foreningens formand, foreningens kasserer og den ansvarlige for foreningens
regnskab i LMFK (Sekretariatet for Lærerforeningens for matematik, fysik og kemi).
Bestyrelsen begrundede ændringen vdr. fuldmagt med at arbejdet med regnskabet
gøres meget lettere.
Forslaget blev vedtaget.
6. Kandidater til bestyrelsen
Der efterlystes kandidater til bestyrelsen. Gerne fra VUC-området og folk nord for
Vejle Bestyrelsen foreslog Peter Brink Thomsen (Rysensteen Gymnasium) der blev
valgt. Desuden valgtes Jakob Dalskov og Karen Margrethe Fink.
Bestyrelsen består således af: Karen Margrethe Fink (Åbenrå Statsskole), Flemming
Steen Christensen, Hanne-Grete Lund (Mulernes Legatskole) , Jakob Dalskov
(Haderslev Katedralskole), Anders Stav Hansen (Det Frie Gymnasium) og Peter Brink
Thomsen (Rysensteen Gymnasium).
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 Sørensen blev valgt som revisorsuppleant.

8. Evt
Bestyrelsen opfordrede folk til at melde sig til at redigere Vejledernyt samt komme
med bidrag/artikler til bladet.
Referent Lonni Gelsdorf

