
Referat of generalforsamlingen i OBU- og FVU-sammenslutningen 
3. november 2022 

1. Valg of dirigent og referent 
Stig Borberg, konsulent i Uddannelsesforbundet, blev valgt som dirigent. Han konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og forslagene til behandling var lagt rettidigt pa 
hjemmesiden, og derefter blev Anders Engell valgt som referent. 

2. Vedtagelse of forretningsorden 
Forslaget til forretningsorden var lagt pa Uddannelsesforbundets hjemmeside 18. oktober. Der var 
ingen sporgsmal til den, og den blev vedtaget. Forretningsordenen kan ses pa hjemmesiden under 
OBU- og FVU-sammenslutningen. 

3. Bestyrelsens beretning 
Formanden, Gitte Molbwk, aflagde beretning. Hun startede med at onske sammenslutningen 
tillykke med 10 ars fodselsdagen. Vi fik en ret tumultarisk start fordi der allerede var 
coronanedlukning under vores generalforsamling for to hr siden, hvor det holdt hardt at fa valgt en 
formand og en bestyrelse. 

Allerede dagen efter blev nedlukningen en realitet, hvor vi ikke kunne gennemfore arrangementet 
med Henrik Skovhus, vores ekspert mht. matematikvanskeligheder og dyskalkuli, og han ville ikke 
undervise online Der var mange, der deltog i generalforsamlingen netop pga. Henrik Skovhus, og 
de blev sa desvwrre skuffede. Heldigvis kunne vi senere rade bod pa det. 

Bestyrelsens arbejde blev vanskeliggjort of flere ting, bl.a. var der blevet valgt et medlem som slet 
ikke var medlem of uddannelsesforbundet; og man kan ikke sidde i bestyrelsen for OBU- og FVU-
sammenslutningen hvis man ikke er medlem of Uddannelsesforbundet. Og flere of de valgte 
medlemmer trak sig of personlige arsager sa A kun sad tre stxrke kvinder til sidst, nemlig Nina 
Klint Knudsen, vores ordblindelxrerekspert, Liselotte Fischer Andersen, vores lxrer pa Tietgen i 
Odense og mig selv, formand Gitte Molbaek, som voksenunderviser ved UC Plus i Kobenhavn bl.a. 
ved KU, i IH, ved Niels Brock og Set. Petri i Kobenhavn. 

Vi har sa hele tiden kxmpet for at holde skruen i vandet og for at vise at vi har en berettigelse. I 
coronatiden har vi saledes holdt en del bestyrelsesmoder online og vores forste arrangement var 
ogsa online, nemlig med Michael Svendsen, der har skrevet bogen Kulturbxreren, og som talte om 
medarbejderen som kulturbxrer pa arbejdspladsen og i den forbindelse trivsel pa arbejdspladsen - et 
altid aktuelt emne. 

Vores nxste arrangement var hele tre oplxg med Henrik Skovhus, nemlig bade i Jylland, pa Fyn og 
pa Sjw1land. Det var en stor succes, som tiltrak sig en stor tilhorerskare, som udtrykte tilfredshed 
med arrangementet. Jeg var selv med til to of dem og synes selv de blev bedre og bedre. Vi kunne 
fornemme der var et behov her som bleu dwkket i forhold til matematik. Vi vil i fremtiden gerne 
arbejde videre med fx engelsk og it, hvis der er et behov for det. 



Lise-Lotte har deltaget i Uddannelsesforbundets OBU/FVU-konference og Nordisk konference om 
voksnes matematikundervisning. 

Vi har givet horingssvar pa udspillet om regeringens Ordblindepakke 3, hvilket i hoj grad viser vi 
bliver hort. Det var isxr Nina Klint Knudsen, som er ordblindevejleder ved FGU pa Fyn, der stod 
for den opgave. Vores svar kan ses pa Uddannelsesforbundets hjemmeside. 

Nina Klint Knudsen har ogsa deltaget i ORD22, en konference om ordblindhed og andre 
hesevanskeligheder, og fortxller sikkert gerne om det. 

Jeg har selv deltaget i paneldebat og prisoverrwklcelse i Bilka i Ishoj, hvor der var stor interesse for 
vores arbejde fra bl.a. justitsministeren. Ogsa fra Ordblindebladet blev der udvist interesse for et 
samarbejde i forbindelse med deres kommende artikler. De unge sagde bl.a., at de i skolen har Met 
at vide: Du er dum! Du er doven! Du dur ikke til noget! Du bliver aldrig til noget! Det skwrer i mit 
lwrerhjerte at hore den slags, og jeg mener Salling Group skal have en stor cadeau for det arbejde de 
gor for at unge mennesker med det usynlige handicap ordblindhed er, kan komme i arbejde pa lige 
fod med andre unge. Det viser ogsa at vi har et stort arbejde foran os for at ordblinde kan fa de 
samme muligheder som andre. 

Der har vxret en diskussion om hvorvidt FGU-laerere skal inkluderes i OBU- og FVU-
sammenslutningen. Sammen med Stig Borberg kom vi til den afgorelse at medlemmer of 
Uddannelsesforbundet som har interesse for OBU og/eller FVU, kan blive medlemmer of 
sammenslutningen. Dette fremgar ogsa of den reviderede informationspjece der kan hentes fra 
Uddannelsesforbundets hjemmeside. 

Vi ser frem til nogle dr med flere spwndende tiltag og haber pa en bred tilslutning til vores arbejde 
fremover. 

Diskussion of beretningen 
I forbindelse med beretningen diskuterede vi om titlen pa vores sammenslutning skal xndres sa 
FGU indgar i navnet. Som det er nu, kan FGU-laerere godt blive medlemmer og kan ogsa komme 
med forslag til emner vi skal tage op pa kurser. Flere of deltagerne pa denne generalforsamling er 
ogsa ansat inden for FGU. Hvis FGU indgar i navnet, kan det signalere at FGU-laerere er velkomne; 
men pa den anden side kan vi ogsa komme til at spxnde for bredt, og FGU har deres egne fora. Det 
blev ogsa bemTrket at FGU er en uddannelse hvorimod FVU er en didaktik, som i ovrigt ogsa 
binges pa FGU. 

Vi skal sorge for at OBU- og FVU-sammenslutningen er kendt ude pa arbejdspladserne. FVU-
engelsk og FVU-digital er "de sma fag", og dem der arbejder med dem, kan godt fole sig overset. 
Indtil videre bevarer vi vores navn. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 



4. Regnskab for 2020 og 2021 
Mette Bjerge, der tidligere var kasserer, har lavet regnskaberne og redegjorde for dem. 

Vi er ca. 500 medlemmer i sammenslutningen. Coronaen betod at nogle blev vwk til sidste kursus 
og generalforsamling, men vi gennemforte forste dag. OBU- og FVU-sammenslutningens konto i 
Lan og Spar er nedlagt, og 448.840 la. er overfort til en konto hos Uddannelsesforbundet. I 
forretningsordenen under "Bilag 1" er der redegjort for hvorfor kontoen blev nedlagt. 

Regnskaberne blev enstemmigt godkendt. 

5. Indkomne forslag 
Der var ikke nogen. 

6. Fastswttelse of kontingent 
Sammenslutningen har mange penge. Vi har derfor muligheden for at lave nogle gratis 
arrangementer. Der var diskussion om hvorvidt vi skulle nedswtte kontingentet, men det endte med 
at vi bibeholder de nuvxrende 30 kr. om maneden. 

7. Valg of formand 
Gitte Molbwk blev genvalgt. 

8. Valg of 3 ovrige bestyrelsesmedlemmer 
Det lykkedes kun at fa valgt to, nemlig Lise-Lotte Fischer Andersen og Tina Lind. 

Gitte Boe, der tidligere har siddet i bestyrelsen, oplyste at den davxrende bestyrelse gjorde meget 
ud of at fordele arbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne. 

9. Valg of minimum 2 suppleanter til bestyrelsen 
Dirigenten konstaterede at det ikke gav mening at forsoge at vxlge suppleanter da vi ikke har en 
fuldtallig bestyrelse. 

10. Valg of 1-2 kritiske revisorer og 1-2 revisorsuppleanter 
Anders Engell blev valgt som kritisk revisor. Der blev ikke valgt nogen suppleanter. 

11. Eventuelt 
Medlemmer uden for bestyrelsen kan patage sig enkelte opgaver sa bestyrelsen kan blive aflastet. 

Ellers kom der en masse ideer til fremtidige kurser. Sammenslutningen er godt ved muffen, som det 
ogsd fremgar of punkt 4; sa selvom generalforsamlinger kun holdes i lige ar, var der forslag om at 
holde kurser hvert hr. Man kan sende forslag til bestyrelsen. Mail-adresser vil fremga of 
hj emmesiden. 

13. november 2022 
Referent Anders Engell 	 Dirigent Stig Borberg 
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