
1 

 

 
Generalforsamling 5/9 2013 
Referat        
 
 
 
Dato: Torsdag 5/9 2013 
Tidspunkt: kl. 15-18 
Sted: Professionshøjskolen UCC, Titangade 11, 2200 København N.   

 
 

1. Dirigent, referent 

Dirigent og referent 
 

Valg af dirigent: Morten Bjerregård 
Valg af referent: Anette Jochumsen 
 
Morten konstaterede, at indkaldelsen er kommet ud rettidigt. 

 
2. Aflæggelse af beretning 

Formandens beretning v/ formanden 
Se vedhæftede beretning. 
Der var ingen kommentarer til beretningen, men stort bifald. 

 
3. Aflæggelse af regnskab 

Kassereren Stig uddelte kontoplanen og gennemgik regnskabet. 
Ingen bemærkninger eller spørgsmål. 

 
4. Indkomne forslag 

 a: Forslag om oprettelse af ny sektion: SKUD. Forslaget er stillet af Liza 
Schmidt (DTU), Charlotte Knagh Vestergaard (IVA), Helle Lausen (RUC), 
Anne Kjølby (KU), Ester Mark (IVA), Anja Mee Foldberg (ITU), Martin 
Jensen (RUC). Se bilag 1.  
 
SKUD, som er AC-vejlederne ved universiteterne ønsker en sektion for 
at kunne sparre og netværke om vejledningsfaglige temaer, fx metoder 
og tendenser i uddannelsesverdenen. Generalforsamlingen vedtog at 
oprette sektionen SKUD. 
 
b: Forslag om udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Forslaget 
er stillet af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse. Se bilag 2.  
For fortsat at sikre et højt aktivitetsniveau udvides bestyrelsen. 
Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen udvides med 2 ordinære 
medlemmer. 
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5. Budget og kontingent 

 Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder 
beslutning om kontingenternes størrelse. Bestyrelsen foreslår 
uændrede kontingenter. v/ kasserer Stig Ravn 
 
Stig påpegede, hvordan det aktuelle underskud kan vendes via sidste 
års forhøjede kontingenter og annoncepriser, mindre honoraraflønning 
af formandsskabet samt 6 bladudgivelser i 2014. 
 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til gennemgangen og 
forslaget om uændret kontingent blev vedtaget. 

 
6. Valg af formand 

 Valg af formand: Helene Valgreen genopstillede og blev genvalgt. 
Helene udtrykte stor glæde og tilfredshed med formandsarbejdet. 
Morten Bjerregaard og Stig Ravn tilkendegav deres støtte til, at 
Helene fortsætter på posten. 

 
7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer 

 Valg af a. bestyrelse og suppleanter  
På valg: 
Carla Tønder Jessing (genopstiller), Anette Jochumsen (genopstiller), Lis 
Brok-Jørgensen (genopstiller), Bente Brandstrup og Maria Jorsal.  
Kandidaterne præsenterede sig. 
De opstillede blev valgt. 
 
Resten af bestyrelsen præsenterede sig. 
Ikke på valg: Morten Bjerregaard, Stig Ravn og Inger Abel.  
 
Valg af suppleanter for et år:  
Fire kandidater vælges. 
Niels Andreasen havde valgt at nedlægge sit kandidatur og ligeledes efter 
eget ønske erstattes Helle Lausens kandidatur af Liza Schmidt. 
Opstillede kandidater var dermed: Christa If Jensen, Ann Christensen, Bo 
Klindt Poulsen og Liza Schmidt. 
De opstillede blev valgt. 
 
 b. revisorer og revisorsuppleant: Valg af to revisorer for et år. 
Bestyrelsen foreslår: Marie Thodberg og Ib Holm Pedersen. Valg af 
revisorsuppleant for et år: Bestyrelsen foreslår: Ingolf Eide  

De opstillede blev valgt. 

 
8. Evt 

 Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden. 

 


