
Referat af generalforsamling i UUVF d. 10/11 2021. 

1. Valg af dirigent og referent. 

Ole Wedel-Brandt blev valgt som dirigent. Lone Mejling blev valgt som referent. 

2. Bestyrelsens mundtlige beretning i perioden oktober 2020 til november 2021 

ved Lotte Klein 

Lotte Klein blev ved første bestyrelsesmøde valgt som formand og Benny Wielandt 

blev valgt som næstformand. 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Lone Mejling, Hanne-Grete Lund, Lisbeth 

Wagner, Ditte Elsborg og Jakob Nyborg. 

Der henvises til den vedhæftede skriftlige beretning som referat til punkt 2. 

Der kom et spørgsmål om forskellen på medlemmer af UUVF og DVF. Lotte Klein 

svarede at DVF mest er for vejledere i kommunal vejledning, efterskoler, 

videregående uddannelse og jobcentre. De fleste er ikke på en uddannelsesinstitution. 

Vejlederne i UUVF taler typisk med eleverne flere gange i et vejledningsforløb og 

arbejder med fastholdelse og med personlig støtte af social og faglig art. 

Et andet spørgsmål gik på de største forskelle mellem UUVF og DVF. Hertil svarede 

Lotte at vi for 3 år siden har holdt et fælles bestyrelsesmøde med godt udbytte. Vi er 

bange for ikke at have en stemme i en fusion, kontingentet er dyrt i DVF. Endvidere 

vil vi kun få tre ud af ti bestyrelsesmedlemmer og vores stemme i høringssvar kan 

måske drukne. 

Bestyrelsens mundtlige beretning blev vedtaget. 

3. Aflægning af regnskab for kalenderåret 2020 ved Benny Wielandt 

Årets resultat er -21.517,08 kr. Underskuddet skyldes den manglende afholdelse af 

Samba i 2020. 

Formuen er d.1/1 2021 425.000 kr. 

Bestyrelsen opfordrer til at søge foreningens Sokrateslegater hvis man ikke har 

mulighed for anden dækning af Akademiaophold. 

Regnskabet blev godkendt. 



4. Fastsættelse af kontingent for 2022 

Kontingent for 2022 blev fastsat til 200 kr. 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

6. Opstilling af kandidater og sektionsvalg 

Lotte Klein blev genvalgt for VUC sektionen 

Ditte Elsborg blev genvalgt for gymnasiesektionen 

Lisbeth Wagner blev genvalgt for øvrige-sektionen 

Til næste år vil der være nyvalg til EUD sektionen og fra gymnasiesektionen. 

Benny Wielandt, Lone Mejling, Jakob Nyborg og Hanne-Grete Lund var ikke på valg  

i år. 

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant alle for et år 

Jesper Ranfelt og Jan Holst blev genvalgt som revisorer. 

Ole Wedel-Brandt blev genvalgt som revisorsuppleant. 

De to revisorer ønsker ikke genvalg i 2022. 

Jan Holst sagde at formuen måske skal ned og opfordrede bestyrelsen til at bruge lidt 

flere penge til bestyrelsesmøderne. 

Hertil svarede Lotte Klein at bestyrelsesmøder afholdes i lokaler vi låner gratis. Lotte 

Klein opfordrede samtidig medlemmerne til at søge foreningens Sokrateslegater. 

8. Eventuelt 

Ole Wedel-Brandt takkede for god ro og orden. 

Lotte Klein takkede alle fremmødte og opfordrede til at flere melder sig ind i 

foreningen. Ved en eventuel fusion får vi indflydelse efter foreningens størrelse. 

Referent Lone Mejling 


