Referat af generalforsamling i UUVF 23. oktober 2019 på Hotel Nyborg Strand
1. Valg af dirigent blev på bestyrelsens forslag Ole Wedel Brandt. Valg af referent blev Bente Bech.
2. Mundlig beretning ved formand Lotte Klein
Der har været afholdt 4 årlige møder i kalenderåret 2018. Der er et bankindestående på ca.
330.000 kr. + ca. 50.000 kr. på foreningens rejsekonto. Det er vedtaget at der udbetales honorar til
sekretær, WEBmaster og kasserer.
UUVF administrerer og koordinerer det danske ACADEMIA program og afviklede i i maj 2019 et
besøg for 8 udenlandske vejledere. UUVF er medlem af Nordisk FUE hvor Island i perioden 2017-20
har formandskab. I 2018 deltog UUVF med et medlem på IEAVG konferencen i Bratislava. UUVF har
deltaget i en vejlederkonference i Bergen. UUVF har i september haft besøg af vejledere fra
Baltikum . UUVF har indgivet høringssvar ang. FGU.
Der har været en møderække mellem DVF og UUVF, hvor emnet har været en mulig fusion af de to
vejlederforeninger. Der er fortsat uenighed de to foreninger i definition af begrebet ”
institutionsuafhængig vejledning”, en betegnelse der indgår i Tænketankens debatoplæg om
”vejledning til fremtidens vejledning” og som DVF har tiltrådt.
UUVF vil gerne i stedet tale om uvildig vejledning. Problemet/udfordringer kan være, at i en ny
bestyrelse, vil UUVF kun have 3 repræsentanter, hvor DVF vil have 7. Det bliver et for skævt
forhold. Fusionsplaner er sat på standby og afklares tidligt ved udgangen af 2021.
I UUVF er medlemsudsendelser en meget vigtig prioritet. UUVF har deltaget i møder med UVM om
vejledning. UUVF har deltaget i møder med FH, møder med DI og møder med DEA. UUVF deltager i
møder med kriminalpræventivt råd hvor vi er medlem af Børn og unge-udvalget og borgerudvalget.
UUVF har deltaget i et ungepanel DK (for unge med kritisk sygdom).
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Ønsker for det kommende år er, at der kommer nye medlemmer/nyt blod i bestyrelsen, at have
fokus på KUI, at have fortsat samarbejde med DVF, at styrke det internationale samarbejde, være
værter for ACADEMIA i 2020, deltage i arbejdet med gymnasiereform og de nye optagelsesregler.
Der var ingen uddybende spørgsmål til formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskabet ved næstformand Benny Wielandt. Regnskabet godkendt
Fastsættelse af kontingent. Kontingent forsat på 200 kr. pr. år
Diskussion af fortsat dialog med Danmarks Vejlederforening; forskellige indlæg,
generalforsamlingen ønsker at bestyrelsen fortsætter samarbejdet og dialogen med DVF.
Valg af bestyrelse: Lisbeth Wagner og Lotte Klein blev genvalgt. Ditte Elsborg, gymnasiesektionen,
er ny i bestyrelsen.
Valg af revisorer: Jesper Ranfeldt og Jan Holst blev genvalgt , suppleant Ole Wedel-Brandt
Evt: Ønske om at UUVF jf. forslaget vedr Lektio/Macom retter henvendelse til leverandøren om
udvidelse af visse funktioner, dog først efter høring blandt medlemmerne

Referent Bente Bech

