
 

 

Referat af UUVF generalforsamling torsdag  d. 25.10.18 

1) Valg af dirigent og referent.  

 dirigent: Pernille Niebe 

 referent: Ulla Lindberg 

2) Bestyrelsens mundtlige beretning for perioden november 2017-oktober 2018 (ved formand Lotte Klein) 

 beretningen blev aflagt, godkendt og er vedlagt 

3) Aflæggelse af regnskab for kalenderåret 2017 (ved næstformand Benny Wielandt) 

 regnskabet blev aflagt, godkendt og er vedlagt. 

4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2019)                                                                                                                            

 Kontingentet er uændret på 200 kr 

5) Behandling af indkomne forslag:  

Bestyrelsen fik medlemmernes opbakning til frem til næste generalforsamling at mødes med Danmarks 

Vejlederforening med henblik på en konkret sammenlægning af de to foreninger pr 01.01.2020. 

Sammenlægningen vil i givet fald skulle vedtages på 2019-generalforsamlingen. 

Grunde til fusion: det vil give en kraftigere, fælles “stemme”, hvis vi er een forening i stedet for 2 

vejlederforeninger. Der er kulturelle forskelle på de to foreninger, men tiden er inde til en 

sammenlægning.  

Kommentarer: vejledning skal gerne være uafhængig af økonomiske og politiske interesser og det skal 

foreningen arbejde på. Der var en kommentar, der gik på en bekymring for om vores forening vil blive 

løbet over ende, fordi vi ikke har så stort antal medlemmer og ikke har så mange pladser i bestyrelsen (vi 

får 3 pladser og Danmarks Vejlederforening får 7). Der blev spurgt til mulighederne for at samarbejde med 

fagforeningerne. Svaret var at mulighederne højst sandsynligt bliver bedre og med mere vægt i den nye 

forening.  

Endvidere forslag fra bestyrelsen om oprettelse af rejselegat for foreningens medlemmer (se vedlagte): 

Forslaget blev vedtaget. 

6) Opstilling af kandidater og sektionernes valg til bestyrelsen (medlemmer opdeles sektionsvis i salen)   

Hanne-Grete Lund (Gymnasie/VUC), Lone Mejling (Handelsskole) , og Benny Wielandt (teknisk skole) blev 

alle genvalgt. Lotte Klein (VUC) og Lisbeth Wagner (øvrige) var ikke på valg. 

Bestyrelsesmedlemmerne Ulla Lindberg (VUC), Peter Nors (HS) og Niels Søndergaard (TS) fratræder alle. 

Bestyrelsen foreslog, at der ikke vælges repræsentanter for de tre afgående medlemmer, så indtil næste 

generalforsamling vil der kun vil være 5 bestyrelsesmedlemmer. Hvis den forventede fusion pr 1.01.2020 

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 2019. 



 

 

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

 revisorer: Jesper Ranfeldt, Jan Holst. Revisor suppleant: Ole E. Jensen. 

9) Eventuelt. Ingen punkter 

 

Ref: Ulla Lindberg 

Forslag fra bestyrelsentil dagsordenens pkt 5,vedtaget 

UUVF etablerer pr. 1.01. 2019 rejselegatet  SOCRATES, beregnet for foreningens medlemmer på ungdomsuddannelserne og VUC.   

Legat-kapitalen vil ved etableringen være på 150 000 kr . Beløbet etableres af midler som overføres fra UUVFs nuværende 

foreningskonto  til en særskilt ny konto i Arbejdernes Landsbank 

Legatet vil starte sit virke 1.januar 2019.  Legatbestyrelsen vil bestå af de til enhver tid valgte bestyrelsesmedlemmer for 

sektionerne Gymnasiet/HF, Erhvervsuddannelserne og AVU/VUC i UUVF og senere i Vejlederforeningen, hvis og når denne 

oprettes. Legatbestyrelsen udarbejder retningslinjer for ansøgning,behandling og udbetaling 

Medlemmer af UUVF eller senere medlemmer af Vejlederforeningen fra de tre sektioner vil kunne søge legatmidler ud fra 

følgende kriterier 

- Studiebesøg til udenlandske vejledningsinstitutioner vedr indsatser der berører kommende og igangværende reformer 

indenfor medlemmernes uddannelser 

- Støtte til deltagelse i konferencer og seminarer der kan tilføre ny viden til vejledernes arbejde 

- Støtte til danske vejlederes deltagelse i ACADEMIA-programmet 

- Støtte til sektionernes medlemmer i forbindelse med udenlandske vejlederes besøg i Danmark 

Legatets regnskab revideres årligt  af den af de tre sektioners valgte revisor(er), med regnskabsfremlæggelse i forbindelse med 

den gældende forenings generalforsamlinger. 

Legatets virke ophører når det til formålet afsatte beløb er forbrugt.  

Der forventes et årligt forbrug af hovedstolen på 50 000 kr 

UUVFs bestyrelse 

  

Den første vejleder: Socrates, der spurgte de unge på agoraen i Athen hvad de ville med deres liv 


