FORUMlOO%

Referat
Forum100% generalforsamling 2018
25. september 2018 kl. 13-15

Sted

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Vesterbrogade 16, København V

Deltagere:

Dorthe Jensen Lundqvist, VUC Roskilde
Per Skovgaard Andersen,
Troels Brandt, Ringsted Produktionsskole
Finn Arvid Olsson, Køge Handelsskole
Kurt Koudahl Petersen
Keld Skovsgård, Tech College Aalborg
Gitte Grønnemose Butler, Gymnasieskolernes Lærerforening
Karin Bøhrk, Borupgaard Gymnasium
Kim Brynaa, Københavns Kommunes Ungdomsskole
Ulla Højmark Jensen, Professionshøjskolen Absalon
Ulla Winther Koch, VUC Bestyrelsesforeningen
Randi Bruhn Mannion, Dansk Center for Undervisningsmiljø
Helle Hansen, Elsesminde Odense Produktionsskole
Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskoleforeningen
Christina Bremholm (Forum100%)
Anne Lea Jacobsen (Forum100%)
Seemab Zaman (Forum100%)
Cathrine Jane Thomas (ref). (Forum100%)
Jørgen Lørvig Jensen (Forum100%)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår
3. Bestyrelsens forelæggelse af regnskab for 2017 og
budget for 2019 til godkendelse
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bilag:
* Kandidatliste
6. Eventuelt
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1.Valg af dirigent
Finn Arvid Olsen blev valgt som dirigent.
Finn konkluderede, at alt er retsmæssigt indkaldt i forbindelse med generalforsamlingen.
2.Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår
Ulla fremlagde den mundtlige beretning.
Hovedpunkter: nogle medlemmer er faldet fra, men andre er kommet ind i foreningen.
Der bliver arbejdet med kerneområderne: projekter, kurser og konferencer.
- Pas-projektet: konference, workshop og publikation
- Karaktergivning: konference og publikation
- Ledelse i Praksis: revideret og ny underviserbesætning
- Nye bestyrelsesmedlemmer
Fremtidsønsker: flere medlemmer: flere konferencer, flere projekter. Vil gerne være debatskabende og være med til at sætte en politisk dagsorden.
Ejnar: har fulgt Forum 100% igennem nogle år. Der er kommet god energi - der bliver
arbejdet på mange fronter. Værdsætter de mange gode ideer og tiltag.
Beretningen blev godkendt.
3.Bestyrelsens forelæggelse af regnskab for 2017 og budget for 2019 til
godkendelse
Sekretariatsleder, Jørgen Lørvig Jensen, gennemgik regnskabet for 2017.
Regnskabet viser et overskud på kr.110.333,- som overføres til egenkapitalen, der pr.
31. 12.2017 er på kr.210.942,-.
Budget 2019 blev gennemgået. Vi forventer flere indtægter end der sat ind i budgettet,
Men vi medtager kun indtægter i budgettet, som vi er helt sikre på.
Spørgsmål/indvendinger:
- Regnskab for 2017 og budget for 2019 blev godkendt
- Finn værdsætter, at der ikke bliver regnet med ”tomme tal”, og at vi udelukkende
kigger på det reelle.
4.Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen forslag
Jørgen gennemgik kommende tiltag
- Ensomhedsprojektet. Jørgen efterlyser ideer til finansiering
- Ledelse af professionelle læringsfællesskaber – udbydes som kursusforløb
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-

Håndtering af problematisk hashforbrug – udbyder workshops til formidling af
undervisningsmateriale
Underviseres relationskompetencer. Et samarbejde mellem DCUM, USF og Forum. Der kan også laves en temadag for bestyrelsen med afsæt i teori.
Konference: Unge og Sårbarhed
Konference: digital etik/digital mobning (Gitte og Kim har forslag til oplægsholdere
Temamøder: Fremtidens Ungdomsuddannelser – næste møde 8. november
Ledelse i praksis
Udvalg:
o Ulla opfordrer til at bestyrelsesmedlemmer deltager i projektudvalg med
ekspertise. Det vil være optimalt at bruge medlemmernes kompetencer.
o Dorte: pointerer, at vi skal vurdere og sortere i realistiske projekter for at
sikre, at tiden bruges rigtigt.
o Finn Arvid: Har p.t. mulighed for at kunne deltage i projektgruppe og kan
også stå for lidt skriftligt.

Ejnar: Ønsker spændende og vedkommende indhold til bestyrelsesmøder, så det er relevant at deltage. Herunder vil det være relevant ift. videns- og erfaringsdeling, at medlemmerne giver oplæg om deres aktuelle udfordringer/tiltag.
Randi: Hvilke fælles berøringsflader er der tværprofessionelt ift. en samfundstendens,
der bredt kan beskrives som en individualiseringstendens. Hvornår er fælles og kompenserende indsatser at foretrække?
Nye ideer:
- Se Jørgens slides
Virksomhedsplan: Den virksomhedsplan, der er udsendt er en ældre version. Den seneste udgave vedhæftes i mailen med referat.
5.Valg af medlemmer til bestyrelsen
På kandidatlisten er to nye kandidater opstillet:
Ulla Winther Koch fra HF&VUC Bestyrelserne
Søren Myrup, UU-centerchef, Roskilde
Begge kandidater blev valgt. Vi byder Ulla og Søren velkommen i bestyrelsen og ser frem
til godt samarbejde.
Finn Arvid holdt en fin tale for de afgående medlemmer Per Skovgaard og Knud Illeris,
og takkede for deres loyale engagement. Knud Illeris og Per Skovgaard Andersen har
været med til at grundlægge Forum100%.
Per sagde tak for ordene, og håber at Forum 100% vil arbejde videre med det tværinstitutionelle og det debatskabende.
6.Eventuelt
Mie Dalskov Pihl holdt et oplæg før generalforsamlingen.
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