
 

Referat fra ordinær generalforsamling i Danmarks Vejlederforening  
Tid: Mandag d. 8. september 2014 kl. 15.00 – 18.00.  
Sted: Teologisk Fakultet, Købmagergade 46, 1150 Kbh. K.  

Generalforsamlingen indledtes med et oplæg af Nanna Westerby, formand for Det Nationale 
Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning. Med udgangspunkt i sit arbejde som formand 
fortalte Nanna Westerby om sit syn på karrierevejledning af børn, unge og voksne.  

DAGSORDEN  

1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen  
Dirigent: Lis Brok-Jørgensen  
Sekretær: Anette Jochumsen 

Lis konstaterede, at dagsordenen var kommet ud til rette tid. 

2. Aflæggelse af beretning  
v/ formand Helene Valgreen 

Helenes beretning kan ses på hjemmesiden. 

Beretningen blev taget til efterretning med applaus. 

3. Aflæggelse af regnskab  
v/ kasserer Stig Ravn  

Stig redegjorde for regnskabet, foreningens indestående og formue. Bilag uddeltes. 
Desuden blev udviklingen fra underskuddet i regnskabsåret 12 til nu beskrevet. 

Regnskabet blev taget til efterretning af forsamlingen. 

4. Indkomne forslag 
Forslag om vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen. Bilag uddeltes. 
Carla redegjorde for arbejdsprocessen dels på bestyrelsesseminar, dels i en arbejdsgruppe, for revidering af 
foreningens formålsparagraf. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om 
kontingenternes størrelse. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter.  
v/ kasserer Stig Ravn 

Vi regner med lidt færre indtægter og flere udgifter i 15 og budgetterer derfor med et mindre overskud end 
i 2013. Uændret kontingent samt grupperabat ved 25 personer fra samme organisation blev enstemmigt 
vedtaget. 

6. Valg af formand 
Formanden er ikke på valg i lige år.  

7. Valg af  

a. bestyrelse og suppleanter  
På valg: Stig Ravn, Jobcenter Aarhus (genopstiller), Liza Schmidt, DTU (genopstiller), Ann Christensen, 
Frijsenborg Efterskole (genopstiller), Inger Abel, tidl. Jobcenter København (genopstiller ikke).  

Bestyrelsen foreslog Gitte Dybdal fra Studievalg Midt- og Vestjylland, som blev enstemmigt valgt. 



Ikke på valg: Carla Tønder Jessing, VIA UC, Anette Jochumsen, eVejledning, Lis Brok-Jørgensen, 
Efterskoleforeningen, Maria Jorsal, UU København.  

Valg af suppleanter for et år:  
Fire kandidater vælges. Bestyrelsen foreslår følgende opstillede kandidater: Christa If Jensen, tidl. 
Frederiksberg Jobcenter, Bo Klindt Poulsen, VIA UC, Christina Rath, Frederiksberg Jobcenter og Claus 
Fasmer Jeppesen, UU København. Suppleanterne blev enstemmigt valgt. 

b. revisorer og revisorsuppleant  
Valg af to revisorer for et år: Bestyrelsen foreslog: Marie Thodberg, UU Aarhus og Ib Holm Pedersen, 
Jobcenter Aarhus. Valg af revisorsuppleant for et år: Bestyrelsen foreslog: Ingolf Eide, Greve Ungdomsskole. 
Revisorer og revisorsuppleanter blev enstemmigt valgt.  

8. Evt. 
Helene takkede Inger for indsatsen i bestyrelsen igennem fire år. Inger tilbød at fortsætte i bladudvalget. 

Forsamlingen sagde tak til Helene for repræsentationen i pressen og div. organer. 

 

Referent: Anette Jochumsen 


