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Generalforsamling 27/9 2012 
Referat       

  
 
Dato: Torsdag 27. september 2012 
 
Sted: Center for Vejledning, UU København, Korsgade 30, 2200 København N 
 
Tidspunkt: kl. 15.00 – 18.00 
 
Som optakt til generalforsamlingen fortalte Rie Thomsen og Carla Tønder Jessing fra Sektionen for 
Forskning og Udvikling om sektionens arbejde med at kortlægge udviklingsmuligheder og udfordringer i 
vejledningssystemet mhp en relevant forskningsindsats.  
Kortlægningen bruges af sektionens medlemmer i deres tværinstitutionelle arbejde, men det er tanken, at 
den også kan komme andre medlemmer til gode. Når kortlægningen foreligger i færdig grafisk udformning, 
vil den blive tilgængelig på DVFs hjemmeside. 
 
 
 

1. Dirigent, sekretær, indkaldelse og dagsorden 

Dirigent og referent 
 

Valg af dirigent: Lis Brok-Jørgensen 
Valg af referent: Anette Jochumsen 

Indkaldelse og 
dagsorden 

Indkaldelse og dagsorden godkendt 

 
2. Aflæggelse af beretning 

Formandens beretning  v/ formand Helene Valgreen 
Beretningen er vedhæftet dette referat. 
Det blev kommenteret fra forsamlingen, at det er positivt med 
foreningsinteressen fra universitetsvejledernes forening SKUD. 
Desuden, at det ikke drejer sig så meget om for DVF at få politisk 
bevågenhed, men at arbejde politisk for professionaliseringen af 
vejledningen. Bevågenheden er der allerede nu. 
Formandens beretning blev taget til efterretning af forsamlingen. 

 
3. Aflæggelse af regnskab 

Gennemgang af regnskab v/ kasserer Stig Ravn 
Stig redegjorde for regnskabet, som blev udleveret. 
Vores faldende indtægter skyldes bl.a. færre medlemmer.  
Landsmødet 2011 gav underskud, ligesom vi bevidst har budgetteret 
med underskud i et par år, fordi vi har investeret i at omlægge 
organisationen og bladet. 
Regnskabet blev taget til efterretning af forsamlingen. 
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4. Indkomne forslag 

Forslag om oprettelse af 
sektion for vejledning af 
personer med særlige 
vejledningsbehov 

v/ Ulf Lindow, Erika Nielsen, Carlo Boldreel, Susse Gerdøe, Ove bech 
Nielsen 
Se bilag 
Ulf er igangsætter af sektionen, og sørger for at få sektionen 
etableret, men deltager i øvrigt ikke i gruppens videre arbejde. 
Det blev kommenteret, at det er fint med etablering af en sådan 
sektion nu, da STU skal evalueres i 2013. 
Sektionens oprettelse vedtaget. 

Forslag om udmeldelse af 
FUE 

v/ DVFs bestyrelse v Helene Valgreen 
Bilag vedhæftet 
Helene fremlagde bestyrelsens forslag om udmeldelse af FUE. 
Siden forslagets udsendelse har FUEs formand Lotte Klein kontaktet 
DVF med et mundtligt forslag om, at FUE opløses og omdannes til et 
samarbejdsforum, der mødes et par gange årligt. 
 
Bestyrelsen fastholder sit skriftlige forslag med virkning fra årsskiftet, 
medmindre FUEs bestyrelse tager initiativ til opløsning og 
omdannelse af foreningen inden 1/11 2012, da en evt. udmeldelse af 
FUE skal ske med to måneders varsel.  
Forslaget blev vedtaget af forsamlingen. 

Forslag om 
kontingentforhøjelse 

v/ DVF’s bestyrelse v kasserer Stig Ravn 
Bestyrelsen ønsker at øge indtægterne for at kunne indhente 
foreningens underskud. 
Der er derfor budgetteret med dels en forhøjelse af 
annonceindtægterne. Ikke gennem flere annoncer, men via 
forhøjede priser. 
Dels også med en kontingentforhøjelse: Forslaget er, at kontingentet 
pr år er 200 kr. og kontingentet pr år med blad er 625 kr. 
 
Forsamlingen foreslog promovering på diplom- og 
masteruddannelsen, fx via møde med afgangsprojektstuderende, 
uddeling af flyer og blad, studierelevante links på DVFs hjemmeside 
for at øge medlemsskaren. 
 
Næstformand Morten Bjerregaard tilføjede, at en flyer er undervejs.  
 
Kontingentforhøjelsen vedtaget. 

Valg af formand Formanden er ikke på valg i år 

Valg af bestyrelse og 
suppleanter 

Morten Bjerregaard genopstiller og valgtes.  
Stig Ravn genopstiller og valgtes. 
Inger Abel genopstiller og valgtes. 
Carla Tønder Jessing opstiller for 1 år (Søren Buch er gået ud af 
bestyrelsen) og valgtes. 
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Lis Brok-Jørgensen er ikke på valg og fortsætter. 
Anette Jochumsen er ikke på valg og fortsætter. 
Suppleanter for et år: Christa If Jensen, Bente Brandstrup, Niels 
Andreasen, Ann Christensen. Alles valgtes. 

Valg af revisorer og 
revisorsuppleant 

Revisorer for et år: Ingolf Eide, Elsebeth Willumsen valgtes. 
Revisorsuppleant for et år: Tage Larsen valgtes. 

 
 
5. Evt 

 Ingen kommentarer under dette punkt. 

 


