Referat af generalforsamling 2013 UUVF Ungdomsuddannelsernes vejlederforening
Tirsdag d. 29.oktober 2013
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent
Marie Brask (Christianshavns Gymnasium) og referent: Lonni Gelsdorf (Holstebro Gymnasium og HF).
Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt via mail til medlemmerne med foreløbig indkaldelse 7.10.2013 og
med endelig indkaldelse 21.10.2013 samt beretning fra bestyrelsen.

2. Bestyrelsens beretning

1)
2)
3)
4)

Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside. www.uuvf.dk og var blevet udsendt
til medlemmerne d. 21.10.2013.
Den blev uddelt til alle deltagere ved generalforsamlingen, og formanden Lotte Klein
knyttede et par bemærkninger til den. Den drejer sig om perioden oktober 2012 til
oktober 2013.
Der arbejdes på, at UUVF kan blive optaget i det Nationale Dialogforum.
Man er utilfreds med, at vejledning er skrevet ud af lovgivningen.
Skal UUVF blive partner i udgivelse af Danmarks Vejlederforenings blad Vejlederen?
Bestyrelsen er betænkelig ved bladets budget og økonomi!
Man diskuterede, om UUVF skal have udbygget sin hjemmeside og ganske forlade EMU.
Hvis man kan finde en webmaster, som kan/vil bruge tid på det, vil det være optimalt.
Grunden til at man stadig er på EMU, er at der opfattes studievejledning som et fag i
gymnasieskolen. PÅ generalforsamlingen var der stemning for at udbygge hjemmesiden og
droppe EMU.
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt uden yderligere kommentarer.

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste en egenkapital på kr.
352.930,84. Der er ca. 350 medlemmer af foreningen – der er et fald fra ca. 500 sidste år.
Man overvejer at skifte bank.
Regnskabet godkendtes.
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Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingentet foreslås fastholdt på kr 250 og det blev vedtaget.
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Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen som ses nedenfor. Tilsendt medlemmerne d. 21.10.2013.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 3 markeret med rødt herunder
§ 3. MEDLEMMER
Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle vejledere og støttepersoner der på ungdomsuddannelserne arbejder med
vejledning, rådgivning og fastholdelse af elever.

Stk. 2. Som medlemmer kan foreningen endvidere optage andre der vejleder og støtter unge i forhold til valg og
gennemførelse af uddannelse.
Forslag til vedtægtsændring
Stk. 3. En sektion kan beslutte, at medlemskab af sektionen også forudsætter medlemskab af den
forhandlingsberettigede organisation eller en anden for medlemmet forhandlingsberettiget organisation
Begrundelse: dette blev overset ved udarbejdelse af de nuværende vedtægter. Den samme regel indgik i FUETSvedtægterne før fusionen. Vedtægtsændringen vil kun omhandle medlemmer af UUVFs teknisk skole-sektion. Ændringen
kan let administreres og påvirker ikke medlemmer i andre sektioner. Den giver samtidig mulighed for en stærk
samarbejdsaftale mellem TS-sektionen og Uddannelsesforbundet.
Forslaget blev vedtaget.
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Opstilling af kandidater og valg til de tre sektionsbestyrelser (samtidige separate
valgrunder for hver sektion, halvdelen af hver sektionsbestyrelse er på valg hvert år)
TS sektionsbestyrelsen: Der skal vælges 1 medlem for 1 år og 3 medlemmer
for hver 2 år samt en suppleant.
• Benny Wielandt (TEC ) og Lene Knudsen (Svendborg Erhvervsskole) var på valg og genopstillede og
blev begge genvalgt for 2 år.
• Inger Philipsen (Mercantec) blev valgt for 2 år
• Søren Bæk (Selandia-ceu) Slagelse blev valgt for 1 år.
• Kim Holst (Roskilde Tekniske Skole) blev suppleant.
HS-sektionsbestyrelsen: Der skal vælges 1 medlem for 2 år samt en suppleant.
Lone Mejling (Roskilde Handelsskole) blev genvalgt.
Gymnasie/HF/AVU-VUC-sektionen: der skal vælges 2 medlemmer for 2 år.
Hanne Grete Lund (Mulerne) genopstiller: blev valgt
Sidsel Ejerskov (Tårnby Gymnasium) blev valgt.
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Valg af to revisorer og en suppleant
Jan Holst (Marselisborg Gymnasium) og Bente Bech (UU-Nord) blev valgt
Revisorsuppleant Anders Kahr-Højland (Christianshavns Gymnasium)
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Evt
Der var ros til bestyrelsen og en opfordring til den om at få studievejledningen ind i
lovgivningen. Ellers intet at bemærke.
Referent Lonni Gelsdorf d. 3.11.2013

