Generalforsamling Torsdag 9.november 2017 kl 17 på Hotel Nyborg Strand
Dagsorden for generalforsamling:
1) Valg af dirigent og referent: Dirigent blev Ole Vedel. Referent blev Ulla Lindberg
2) Bestyrelsens beretning for perioden november 2016-oktober 2017 (ved formand Lotte Klein)
Beretningen blev aflagt og godkendt og er vedlagt.
3) Aflæggelse af regnskab for kalenderåret 2016 (ved kasserer Bente Bech/næstformand Benny Wielandt)
Regnskabet blev aflagt og godkendt og er vedlagt.Der var flere kommentarer. Bl.a. blev det nævnt, at det
ville gøre det nemmere for medlemmerne, hvis de kunne betale kontingentet via MobilePay. Endvidere at
rejseudgifter på næste års regnskab skulle opdeles i indland og udland
4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2018)
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. Dette blev vedtaget
5) Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen bad om medlemmernes opbakning til at bestyrelsen
mødes med Danmarks Vejlederforening med henblik på a) styrket samarbejde og b) en eventuel
sammenlægning . Punkt a blev vedtaget. Punkt b blev vedtaget og fortsættelse følger næste år.
Lotte: Der er for begge foreninger god grund til sammenlægning. Jo flere vi er, jo stærkere står vi.
Bestyrelsesarbejdet kan også styrkes ved en sammenlægning. Det hele skal ske langsomt hen ad vejen.
Hvis ikke i 2018, så 2019
Danmarks Vejlederforening er alle mulige vejledere, bl.a. også universitets vejledere, UU, E-vejledere,
vejledere på jobcentrene. Vi er enige med Danmarks Lærerforening om at det skal hedde “uvildig
vejledning” og ikke “institutionsuafhængig vejledning”
Vi har sektioner i UUVF ,som alle er repræsenteret i bestyrelsen. Vi snakker om hvordan det kan sikres i en
fusion (Benny). Måske kunne man nøjes med at fortsætte med to foreninger som har noget som er fælles.
Vi diskuterer honorering af formand og næstformand. I DV er der honorar til begge. Vi diskuterer det i
vores bestyrelse, men er ikke helt enige endnu.(Lotte)
Kan det give problemer at de er 520 medlemmer, altså flere end os og betaler 300kr i kontingent? Der er
endnu mange uafklarede punkter.
6) Opstilling af kandidater og sektionernes valg til bestyrelsen
Valgt blev: Lotte Klein(Gym/VUC), Peter Nors (HS), Lisbeth Wagner (Øvrige), Niels Søndergaard (TS).
7) Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant, alle for et år
Jan Holst, Jesper Ranfeldt.
SUP: Ole E. Jensen
9) Eventuelt. Der var ikke noget til eventuelt.

