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1.valg af dirigent
Per Skovgaard Andersen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2.Bestyrelsens beretning om det forløb år
Peter Schantz fremlagde beretningen:
Forum100% har i 2016 været præget af sygdom i sekretariatet. Det har haft mærkbar indvirkning på både drift og udvikling. Formanden har bidraget til at sikre driften, så indgåede
aftaler og forpligtelser blev overholdt.
Bestyrelen tog initiativ til at udgifterne til lønninger i sekretariatet er blevet beskåret kraftigt. Nedskæringen er sket i rette tid, så ikke årets resultat blev negativt. Bestyrelsen har
fremover bedt om at få en gennemgang af det forventede estimat ved hvert bestyrelsesmøde,
således, at bestyrelsen kan følge udviklingen i foreningens økonomi meget nøje. Bemandingen i sekretariatet er nu skåret drastisk ned – dog uden at det går ud over den daglige drift
og nye initiativ kan sættes i gang.
Hvorvidt sygdom i sekretariatet alene har været årsag til, at flere medlemmer har meldt sig
ud, kan man ikke svare entydigt på. Seks medlemmer har meldt sig ud i 2016. Det får indvirkning på indtjeningen. Hensigten er iflg. vedtægterne §4.2. at kontingentet skal være bærende for foreningens økonomi. Men det forhindrer ikke foreningen i at indgå i forskellige
forskningsprojekter og kursusaktiviteter, der understøtter foreningens formål om bl.a. at
”udvikle ny viden om læring inden for ungdomsuddannelserne”.
PAS – projektet om udvikling af undervisningsforløb om misbrugsforebyggelse har etableret
kontakt med skoler, hvor første undervisningsforløb har været afprøvet. Projektet har både
en kvantitativ og kvalitativ opfølgning, således at ændringer kan indføjes i afprøvning af andet undervisningsforløb. Statusmøderne med Sundhedsstyrelsen har vist, at projektets procesplan og økonomi overholdes. Projektet fortsætter i 2017, hvor sidste rate af projektet udbetales. Der har været løbende kontakt med Sundhedsstyrelsen om gennemførelse af projektet.
Karaktergivningsprojektet med 13 skoler som deltagere blev udført i 2016 og fortsætter i
2017. Ved gennemførelsen af midtvejskonferencen blev vigtige elementer fra arbejdet trukket
frem.
Skolerne financierer projekter med et beløb for hver uddannelsesinstitution. Projektet er et
samarbejdet mellem Simonsen&Illeris, CeFu og Forum100%.
Kurset Ledelse i praksis forsatte i 2016 med deltagere fra forskellige institutioner, der gennemfører ungdomsuddannelser. Kursets undervisere er daglige ledere fra gymnasier og erhvervsskoler. På kurserne er mellemledere fra gymnasier og vuc er i overtal, men alle institutionstyper fra vores medlemskreds er deltagere. Der er i øjeblikket tre parallelle hold. Det
seneste hold 20 er sat i gang.
Uddannelsernes Råd (www.u-r.dk). Den nedsatte arbejdsgruppe, med afsæt iForum100%´s
bestyrelsen, har dannet en forening, som har mange tilkendegivende støtter bag. Foreningen
til Fremme af Uddannelsernes Råd (FUR) har søgt flere fonde om støtte til det videre arbejde.
Bestyrelsen for Forum100% tog i september initiativ til at se på, hvilke opgaver Forum100% skal arbejde med i den kommende periode. Samtidig blev sekretariatet reorgani-
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seret, forstået på den måde at der blev indgået en fratrædelsesaftale med den daværende leder og der blev indgået en aftale med en nye sekretariatsleder fra 1. januar 2017. Og på initiativ og forslag fra bestyrelsesmedlemmet fra Ungdomsskoleforeningen besluttede bestyrelsen at flytte sekretariatet til Odense, således at Forum100% ´s sekretariat nu har fælles lokaler og bogføringsbistand sammen med Ungdomsskoleforeningens sekretariat. Den bogføringsmæssige bistand er nu overdraget fra Praxis- det tidligere Erhvervsskolernes Forlag.
Økonomichefen fra Erhvervsskolen i Nordsvestsjælland har bidraget konstruktivt i sekretariatslederens sygdomsperiode.
På generalforsamlingen i september og på det efterfølgende bestyrelsesmøde blev der valgt
ny formand. Peter Schantz fra UU-centret i Københavns Kommune blev valgt som ny formand efter Finn Arvid Olson, Køge Handelsskole.
Forventninger til året 2017 er, at foreningen skal have flere medlemmer, nye forskningsprojekter skal udvikles og nye konferencer skal udvikles og gennemføres. Den første konference finder sted den 17. maj. Samtidig skal de eksisterende projekter gennemføres og resultaterne skal formidles på konferencer. Desuden ønskes flere forskere tilknyttet Forum100% fra universiteter m.m. Nye projekter er under udvikling med bistand fra universiteter og eksperter på udvalgte områder.
I budget 2o18 er kun medtaget indtægter, som vi er helt sikre på.

3.Bestyrelsens forelæggelse af regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2016
Årets overskud udgør kr.22.124,- som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter kr. 100.609,-. Revisoren har ingen bemærkninger til regnskabet. Alle bestyrelsens
medlemmer har underskrevet årsrapporten for 2016. Årsrapporten blev forelagt bestyrelen
på mødet i 9.marts 2017. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til regnskabet,
som blev godkendt.
Estimat:
Efter generalforsamlingen ønske sidste år blev fremlagt estimat for 2017 pr. 11.8.2017. Estimatet viser et forventet overskud på kr.50.286,-.
Budget 2018:
Budgettet for 2018 blev fremlagt og viser et overskud på kr.58.000,-. Der er ikke i budgettets indtægter medtaget eventuelle projekter eller aktiviteter, som vi endnu ikke er sikre på
kan indtægtsføres. Projekt karaktergivning er medtaget som indtægt i 2018, fordi det først
afsluttes i 2018. Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.

4.Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
Der var ikke indkommet nogen forslag.
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5.Valg af medlemmer til bestyrelsen
Peter Schantz, Else Erikstrup, Birger Hørning, Claus Niller Nielsen, Anne-Birgitte Rasmussen og Birgitte Simonsen udtræder af bestyrelsen efter eget ønske. Ovennævnte ønskede at
melde sig ud pga. arbejdspres eller pension.
Alle øvrige medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt.
Følgende nye medlemmer blev valgt:
- Karin Bøhrk, Borupgård Gymnasium
- Thomas Ulrik Stilling, Roskilde Katedralskole
- Kim Brynaa, Københavns Ungdomsskole
- Camilla Hutters, Danmarks Evalueringsinstituttet
Generalforsamlingen takkede Peter Schantz for sit store arbejde som formand i den seneste
periode.

6.Eventuelt
Under dette punkt blev fremlagt ideer og forslag til aktiviteter for det kommende år.
Ejnar Bo Pedersen og Keld Skovsgård kom med følgende opfordringer:
Der blev bl.a. drøftet og opfordret til at Forum100% bør se på, hvad der kommer ind efter
Efterskolen. Vi bør tage kontakt til Efterskoleforeningen om muligt samarbejde.
Vi bør også kontakte Danske Regioner og lave aktiviteter for alle regioner i Danmark. Vi har
ideerne. Vi skal også skabe en grundfortælling ud fra de elementer og navne, der har været
med i projekterne gennem årene. GFU blev Forum100% opfordret til at lave offentlige arrangementer om. Se desuden præsentationen fra sekretariatet. Se desuden vedhæftede præsentation.
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