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Referat af generalforsamling 2011 
for 

Studievejlederforeningen for gymnasieskolerne og HF 
Onsdag d. 16.november 2011 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

Peter Brink Thomsen (Rysensteen Gymnasium) og referent: Lonni Gelsdorf (Holstebro 
Gymnasium og HF). 
 

 2.   Formandsberetning 
       Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside. 
       Af vigtige punkter fremhævede formanden under overskriften: 
         
Et turbulent år: 
1)  Fra gennemførelse til fastholdelse: 
       Hvad har foreningen gjort? 

a) Der har været et samarbejde med rektorforeningen 
b) Udarbejdelse af et idékatalog med fokus på fastholdelse 
c) Eksempler på hjemmesiden 
d) Opfordring til at medlemmerne bruger TR på deres skoler 

  
2)   Vejledningen er fastholdt: men- 
        a) Rektorforeningen kalder os stadig studievejledere 
        b) Mange steder er der skåret i timetal 
        c) Men ikke skåret i arbejdsopgaver 
       d) Startsamtalerne er mange steder udenfor vejledernes regi 
       e) Der udføres meget ”gratis” arbejde 
 
3)  Samarbejde med andre 
    a) FUE der er nu et nyt FUE som ikke er en ”politisk” organisation 
    b)  Man ønsker, at FUETS og Handelsskolernes vejlederforening fusionerer. Man har en 
          fælles ”sag” 
                            
 4) Regionerne: 
     Der har været afholdt et inspirationsmøde med regionsrepræsentanterne d. 31.3.2011 
     Regionalkurser:  

Region Sydjylland har haft kursus om unge med Asperger syndrom 
Region Fyn har afholdt et kursus i Odense med temaet  ”Compassion focused 
therapy”  
Region MidtVest har afholdt kursus i Holstebro om elever med diagnoser  
Region Øst har afholdt kursus om Ensomme unge /Ventilen 
På alle regionalkurser er vejledningssituationen blevet drøftet.  
         .   

 5) Nyborg Strand: 
      De tre foreningen har sammen lavet konferencen, som i år har 200 deltagere. 
 6) Kassererarbejdet: 
       LMFK står for kontingentopkrævning samt gebyrer ved regionalkurser. 
       Der sker formodentlig store forandringer i kassererarbejdet efter fusionen 
 7) Information til medlemmerne: 
      Hjemmesiden og nyhedsbrevene fungerer godt 
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      VejlederNyt er nedlagt 
      Man vil bevare pladsen på EMU 
      Måske en helt ny hjemmeside 
8) Fremtiden: 
      Kampen fortsætter: Ressourcerne skal fastholdes - personlig kontakt og samarbejde er 
      nøgleord. 
 
Der var nogle kommentarer til beretningen: 
Fra Kalundborg Gymnasium: Rektor værdsætter vejledningen. Det er positivt og skal også siges. 
Fra Mulerne: Også her er der positive reaktioner fra ledelsen vdr. vejledningen. 
Fra Sanne Hansen (Frederiksborg Gymnasium): et spørgsmål om kravet om uddannelse: 
Svar: der er stadig krav, hvis det vejlederne laver kan karakteriseres som studievejledning. 
   Beretningen blev taget til efterretning og godkendt. 
 
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab 

Karen Margrethe Fink fremlagde regnskabet som kan ses på hjemmesiden 
Nogle bemærkninger til regnskabet: 
Der er jo to aktører: LM og FK til kontingent og regionalkurser og foreningen selv 
Der har været lidt nedgang i egenkapitalen, som bl.a skyldes lavere medlemstal, restancer 
vdr. kontingent,  og god kursusaktivitet. 
Det er dyrt at være på EMU 
Regnskabet blev godkendt. 
 

      4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
Kontingentet foreslås fastlagt af den nye bestyrelse og bliver ca. 300 kr. 
 

5) Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen om fusion med FUETS og Handelsskolernes 
vejlederforening. FUETS har allerede vedtaget det. 

Forslaget blev uddelt på generalforsamlingen. 
Der var skriftlig afstemning: 
65 stemte ja, 0 stemte nej og 4 blanke: 
   
Forslaget blev vedtaget. 

 
6)       Kandidater til bestyrelsen 

       Der efterlystes kandidater til bestyrelsen. Gerne fra VUC-området og folk nord for 
       Vejle. Morten Lund (VUC Næstved) stillede op. 
       Hanne Grete Lund (Mulerne) genopstiller: blev valgt 
       Anders Stav Hansen (Det Frie Gymnasium) genopstiller: blev valgt. 
       Peter Brink Thomsen ( Rysensteen) ikke på valg 
       Karen Margrethe Fink (Åbenrå Gymnasium) ikke  på valg men udtræder af bestyrelsen           
efter eget valg. 
       Jakob Dalskov (Haderslev) ikke på valg   
         
       Bestyrelsen består således fra 1. januar af: Hanne-Grete Lund (Mulernes Legatskole) , 
Jakob Dalskov (Haderslev Katedralskole), Anders Stav Hansen (Det Frie Gymnasium) , 
Peter Brink Thomsen (Rysensteen Gymnasium) og Morten Lundberg (Næstved VUC).      
        

     7)     Valg af to revisorer og en suppleant 
                  Lonni Gelsdorf (Holstebro Gymnasium og HF) og Lene Brink Magnussen (Svendborg 
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                 Gymnasium) genopstillede og er dermed valgt 
                  Revisorsuppleant er vakant 
 
       8)       Nogle forskellige bemærkninger: 

• Bliv på EMU – det er en kilde til inspiration! 
• Det er noget den nye bestyrelse vil arbejde med 

Man efterlyste,  
• at beretningen havde været tilgængelig i skriftlig form ved/før 

generalforsamlingen 
• bestyrelsen præsenterede sig ligesom også regionsrepræsentanterne gjorde det. 

 
Bestyrelsen lovede et årligt møde for regionsrepræsentanterne. 
Et par Københavnske gymnasier - Marie Brask fra Christianshavns Gymnasium og Anne 
Bjerre fra Tårnby Gymnasium - gik sammen om at være regionsrepræsentanter for  
Region Hovedstaden. 

    
Referent Lonni Gelsdorf 
d. 16.11.2011/29.11.2011 


