Dato 12.03.2019 / TTH

Ekstraordinær Generalforsamling for
Sektionen af VUC lærere
Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 6. marts 2019 kl. 17.00 – 18.30 på
hotel Fredericia i Fredericia.
Sektionsformand Lotte Klein bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling i VUCsektionen. Hun anførte, at det fremgik af den motiverede dagsorden, at sektionen skulle have
valgt suppleanter til VUC-sektionsbestyrelsen og til Uddannelsesforbundets repræsentantskab,
og pointerede, at etablering af de nye FGU-institutioner betød, at der pr. 1. august 2019 skulle
overdrages 3-4 VUC- bestyrelsesmedlemmer til FGU. Hun betonede, at det er derfor sektionen
skulle have valgt 3-4 medlemmer, der ikke skulle overdrages, til at være parate til at stå
stand-by og evt. skulle gå ind i det spændende arbejde i VUC-bestyrelsen!
Formanden anførte tillige, at forsamlingen også skulle drøfte Uddannelsesforbundets
politikpapir ”VUC – tilbage til fremtiden” og dermed fremtidsperspektiver for AVU og VUC.
Hun nævnte, at papiret i sin foreliggende form er godkendt af Uddannelsesforbundets
hovedbestyrelse, men at det var hende magtpåliggende at få input fra TR’erne og
medlemmerne på VUC, så papiret kunne foldes yderligere ud og få mere liv og konkret
indhold. Hun understregede, at VUC-bestyrelsen ville være lydhør over for de ideer og input
fra TR’er og medlemmer, der måtte komme, og at bestyrelsen er også i kontakt med Danske
HF og VUC i forhold til papiret og også til deres papir: Viden to go.
Herefter gik hun over til den egentlige dagsorden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Torben Thilsted, konsulent i Uddannelsesforbundet, blev efter bestyrelsens forslag
valgt til hvervet som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse og dagorden til den ekstraordinære
generalforsamling var i overenstemmelsen med vedtægterne. Dirigenten konstaterede
endvidere, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.
Der var indskrevet 35 medlemmer af generalforsamlingen.
2. Vedtagelse af forretningsorden
Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev godkendt.
3. Formuedeling og – overdragelse ifm. oprettelse af en sektion for lærere ved
FGU
Sektionsformand Lotte Klein redegjorde for formuedeling og HB’s beslutning herom på
såvel på centralt- som på klubniveau i forbindelse med udspaltningen af medlemmer af
VUC-sektionen til den kommende FGU-sektion.
Forsamlingen tog redegørelsen med de faldne bemærkninger til efterretning.
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4. VUC – Tilbage til fremtiden
Sektionsformand Lotte Klein redegjorde for VUC-sektionens politikpapir ”AVU/VUC –
tilbage til fremtiden.”
Forsamlingen drøftede politikpapiret og opfordrede sektionsbestyrelsen og
tillidsrepræsentanterne til blandt andet at inddrage politikpapiret i drøftelserne om
fremtidens VUC-tilbud på de enkelte VUC’er. Desuden bakkede forsamlingen
sektionsbestyrelsen op i at genoptage arbejdet med udarbejdelse af et egentligt AVUreformpapir. Herefter tog forsamlingen redegørelsen til efterretning.
5. Valg af minimum 4 suppleanter til sektionsbestyrelsen
Dirigenten satte forslagene til skriftlig afstemning og følgende blev valgt i nævnte
rækkefølge:
Ghita Christensen, Københavns VUC

1. Suppleant

Lotte Mangor, VUC Nordvestsjælland

2. suppleant

Sara Poulsen, VUC Thy-Mors

3. suppleant

Karina Lund, VUC Nordjylland

4. suppleant

Keith Grundy, VUC Roskilde

5. suppleant

6. Valg af minimum 4 suppleanter til forbundets repræsentantskab
Følgende blev opstillet og valgt i nævnte rækkefølge:
Ghita Christensen, Københavns VUC
Lotte Mangor, VUC Nordvestsjælland
Sara Poulsen, VUC Thy-Mors
Karina Lund, VUC Nordjylland
Keith Grundy, VUC Roskilde
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7. Eventuelt
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke de fremmødte for god debat og godt
engagement trods det sene tidspunkt og den lange og indholdsmættede arbejdsdag, der var
gået forud. Ligeledes takkede hun de opstillede medlemmer og dirigenten. Hun sluttede med
at sige, at takken til de til august afgående bestyrelsesmedlemmer måtte afvente deres sidste
sektionsbestyrelsesmøde inden sommerferien.
København den 12. marts 2019

Torben Thilsted
Dirigent
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Torben Thilsted
Referent

