Sådan forløb FGU-sektionens første generalforsamling
80 medlemmer af Uddannelsesforbundet FGU-sektionen havde sat hinanden stævne i Middelfart 7.
oktober for at deltage i sektionens første generalforsamling.
Det helt særlige ved denne generalforsamling var, at FGU-sektionen som nystartet sektion ikke
havde en medlemsvalgt sektionsbestyrelse til at forberede generalforsamlingen.
Uddannelsesforbundet hovedbestyrelse havde derfor nedsat en FGU-arbejdsgruppe, der skulle
fungere som en midlertidig sektionsbestyrelse med den hovedarbejdsopgave at få forberedt alle
detaljer omkring sektionens opstart, herunder den første generalforsamling.
Arbejdsgruppen havde forberedt tre forslag til generalforsamlingens behandling:





Vedtægter for FGU sektionen med en særlig overgangsbestemmelse, så bestyrelsen det
første år sammensættes så alle tre FGU-spor (AGU, PGU, EGU) er repræsenteret i
bestyrelsen, samt at formand og næstformand ikke må komme fra samme spor.
Forslag til arbejdsprogram for sektionsbestyrelsen frem til næste ordinære
generalforsamling september 2020.
Medlemskontingent for sektionen på 45 kroner per måned.

Alle tre forslag blev efter en kort debat vedtaget af generalforsamlingen.
Der var på forhånd udvist stor interesse for at komme til at deltage i sektionsbestyrelsens arbejde.
Samlet var der inden mødet opstillet 11 kandidater til de ni bestyrelsespladser og på selve mødet
opstillede der yderligere tre kandidater som suppleanter til bestyrelsen. Alle opstillede fik ordet til
en lille valgtale, som afslørede, at der var tale om kandidater med stor erfaring fra
sektionsbestyrelsesarbejde og som tillidsrepræsentanter.
Formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmerne fra EGU-sporet blev valgt uden
modkandidater. Bestyrelseskandidaterne til AGU- og PGU-pladserne og suppleanterne måtte i
kampvalg. Efter tre skriftlige afstemninger kom den samlede bestyrelse plus suppleanter til at se
sådan ud:
Formand
Per Nielsen, PGU, FGU Vestegnen (pt. bevilget tjenestefrihed til at varetage tillidsposter i
Uddannelsesforbundet som HB medlem og sektionsformand)
Næstformand
Henrik Mikkelsen, AGU, FGU Østjylland
Kasserer
Kim Frandsen, AGU, FGU Hovedstaden
Bestyrelsen
Bjarke Eijgendaal, PGU, FGU Midtjylland
Charlotte Østrup, EGU, FGU Hovedstaden
Faegheh Shirzad, PGU, FGU Fyn

Helene Nielsen, PGU, FGU Trekanten
Johannes Ingwersen, AGU, FGU Fyn
Lise Mansø, EGU, FGU Sønderjylland
Som suppleanter blev følgende valgt:
1. Lars Bang, PGU, FGU Midt-Vest
2. Mikael Langhoff, EGU, FGU Midt-Vest
3 Jesper Frost Olsen AGU, FGU Sydøstjylland
4. Kirsten Knag, AGU, FGU Skolen Øst
Suppleanterne træder ind i den rækkefølge, de står her.
Den første bestyrelse er valgt for en periode på et år. Ved næste ordinære generalforsamling i
september 2020 vælges bestyrelsen for tre år.

Første sektionsbestyrelsesmøde afholdes i starten af november. Ud over at bestyrelsen skal
konstituere sig, vil et af hovedpunkterne formentlig blive den aktuelle situation på FGUinstitutionerne, som desværre fortsat er præget af, at en lang række rammevilkår på FGUinstitutionerne ikke er i orden med forringelser af lærernes arbejdsvilkår og kvaliteten af
undervisningen til følge.

