
Endelig indkaldelse til generalforsamling onsdag 23.oktober 2019 kl 17 på Hotel Nyborg Strand 

Dagsorden for generalforsamling: 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Bestyrelsens mundtlige beretning for perioden november 2018-oktober 2019 (ved formand Lotte Klein) 

3) Aflæggelse af regnskab for kalenderåret 2018 (ved næstformand Benny Wielandt) 

4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2020)                                                                                                                                                                                       

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr 

5) Indkomne forslag: Bestyrelsen beder om medlemmernes holdning til at bestyrelsen frem til næste generalforsamling fortsat afholder møder med 

Danmarks Vejlederforening med tanke på en eventuel fusion af de to foreninger pr 01.01.2021 ( status uddybes på GF af Lotte Klein og Benny Wielandt).                 

En evt fusion vil i givet fald skulle vedtages på 2020-generalforsamlingen. 

6) Opstilling af kandidater og de aktuelle sektioners valg til bestyrelsen (medlemmer opdeles sektionsvis i salen for henholdvis VUC og øvrige )   

På valg er Lotte Klein (VUC) og Lisbeth Wagner (øvrige, her UU/KUI).                                                                                                                                                                             

Benny Wielandt (teknisk skole), Hanne-Grete Lund og Lone Mejling er ikke på valg.  

Kandidater fra de to sektioner kan herudover opstille på selve dagen 

Bestyrelsen foreslår at der indtil næste generalforsamling fortsat vil være 5 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt en eventuel fusion med effekt pr 1.01.2021 

falder på plads, vil vi i den nye vejlederforenings bestyrelse have tre pladser for hhv. Gymnasiet/HF, Erhvervsuddannelser og AVU/VUC. De tre 

repræsentanter vælges i så fald på generalforsamlingen 2020. 

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant, alle for et år 

9) Eventuelt, herunder for sent indkommet forslag vedr vejledersamtale-funktionalitet på Macom/Lectio 

For bestyrelsen 

Lotte Klein og Benny Wielandt, Formand og Næstformand 



Citeret fra vedtægternes § 7: 

Stk. 5. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel elektronisk samt via foreningens hjemmeside. (i 2019 er dette senest 2. oktober).  

Stk. 6. Forslag fra medlemmerne til dagsordenens punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. ( i 2019 er dette senest 

9.oktober) 

Endelig dagsorden med indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside samt elektronisk til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen 

( i 2019 er dette senest 16.oktober) 

 

Forslag indkommet 16.oktober efter deadline 

Jeg ved godt, at det er i sidste øjeblik, men kan følgende komme på generalforsamlingens dagsorden? 

• UUVF tager kontakt til Macom/Lectio mhp at man i ”Studievejleder adgang” også får adgang til elevernes/kursisters forsider. Ifb. indkaldelse og 
efterfølgende vejledningssamtaler med elever/kursister der ex. har svært ved at skabe overblik, vil det kunne være en fordel at vejleder kunne hjælpe 
elev/kursist her. 

  

  
Med venlig hilsen 

Jakob Kragh Dalskov 

 

 

 

 


