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Referat af den stiftende generalforsamling for FGU 
Danmark den 28. juni 2019 
Borgmester Henrik Hvidesten bød velkommen og præsenterede kort FGU-forberedelsesgruppen. 

Pkt. 1 Valg af dirigent 
Forberedelsesgruppen indstillede Simon Neergaard-Holm som dirigent. Simon Neergaard-
Holm blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at den stiftende generalforsamling med ”rimeligt varsel” var varslet 
og indkaldt ved fremsendelse af mail til FGU-institutionerne to måneder før afholdelse den 
29. april 2019, og igen ved mail den 29. maj 2019, hvor der blev åbnet for tilmelding. 
Fremsendelse af generalforsamlingsmateriale med endelig dagsorden skete elektronisk 
direkte til de tilmeldte deltagere i generalforsamlingen og til FGU-institutionernes 
bestyrelsesformænd den 13. juni 2019. Dirigenten konstaterede, at der i alt var 23 
fremmødte og stemmeberettigede FGU-institutioner tilstede i salen. 
Dagsordenen blev godkendt. 

Pkt. 2 Valg af referent 
Forberedelsesgruppen indstillede Thomas Kurz Ankersen fra Danske Erhvervsskoler og -
Gymnasier, som blev valgt ved akklamation. 

Pkt. 3 Orientering for baggrunden for foreningens stiftelse 
Borgmester Henrik Hvidesten orienterede om baggrunden for stiftelse af foreningen FGU 
Danmark.  
Dirigenten bad på baggrund af FGU-forberedelsesgruppens fremsendte indstillingsdokument 
og Henrik Hvidestens orientering om baggrunden for foreningens stiftelse 
generalforsamlingen om at tage stilling til FGU Danmarks stiftelse. Indstillingsdokumentet vil 
være en del af grundlaget for den kommende bestyrelsesarbejdsgrundlag. 
Ved afstemning stemte 22 for, ingen imod og én undlod at stemme. 
Stiftelsen af foreningen FGU Danmark blev dermed godkendt. 

Pkt. 4 Forslag til vedtægter 
Vedtægten blev gennemgået bestemmelse for bestemmelse og i sin helhed. 
Bestemmelserne blev godkendt enkeltvis, dog med følgende ændring til bestemmelsen i 
vedtægtens § 6 Formand og næstformand. Der blev fremsat et ønske i forsamlingen om 
muligheden for flere næstformænd.  
Følgende ændringsforslag til § 6 blev vedtaget med 22 stemmer for og 1 stemme imod, og 
indsættes i bestemmelsen, så § 6 nu har følgende formulering: 

§ 6 Formand og næstformand 
Foreningens formandskab består af en formand og op til to næstformænd. 
Disse vælges af bestyrelsen, jf. nedenfor § 7. 
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Formand og næstformænd repræsenterer foreningen. 
Formanden, og i dennes fravær næstformændene, leder Bestyrelsen. 
Eventuel udtræden af Bestyrelsen for formand og næstformændene følger bestemmelserne 
for bestyrelsesmedlemmer i øvrigt, jf. § 7. 
I vedtægten konsekvensrettes ”næstformand til næstformændene”. 
Den samlede vedtægt blev afslutningsvis enstemmigt vedtaget.  

Pkt. 5 Forslag til budget og kontingent  
Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier fremlagde på vegne af 
forberedelsesgruppen forslaget til budget. 
Generalforsamlingen havde en længere drøftelse af den fremlagte kontingentmodel og 
nedenstående ændringsforslag til kontingent blev efterfølgende godkendt ved akklamation.  

Kontingent 2019                      40.000 kr., der opkræves i tredje kvartal. 
Kontingent 2020                      1. halvår opkræves 40.000 kr., der opkræves i første kvartal.  

2. halvår opkræves differentieret med tilbagevirkende kraft for 
2020. 

Kontingent 2021                      Opkræves differentieret. 
  
Pkt. 6 Orientering om valg til foreningens bestyrelse 

Valg til den nye bestyrelse er foregået i valggrupperne efter den i indstillingsdokumentet 
fremsendte proces. Følgende blev valgt: 
Kommunale: 
Lone Loklindt – valgt for 1 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Hovedstaden 
  
Henrik Hvidesten – valgt for 1 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Midt- og Østsjælland  
  
Edin Hajder – valgt for 1 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Himmerland 
  
Mogens Mulle Johansen – valgt for 1 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Fyn, Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn, Kerteminde 
  
Esben Kullberg – valgt for 1 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Aarhus 
  
Erik Lund Hansen – valgt for 1 år – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Bornholm 
 
Arbejdsgiverne: 
Kim Dahl Eriksen – valgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Øresund 
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Søren Slotsaa – valgt for 1 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Nord 
  
Morten Hartvig Jacobsen - valgt for 1 år – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Østjylland 
 
Arbejdstagerne: 
Palle Langkjær– valgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Sydøstjylland 
  
John Westhausen – valgt for 1 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Vestegnen 
  
Hans Enevoldsen - valgt for 1 år – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Holstebro 
 
Institutionerne for erhvervsrettet uddannelse: 
A. Neil Jacobsen – valgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Vendsyssel 
 
Hans Chr. Jeppesen - valgt for 1 år – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Nordvest 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Henrik Mikkelsen – valgt for 2 år (med stemmeret) 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Østjylland 
 
Søren Janns – valgt for 1 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Hovedstaden 
 
Vakant - valgt for 1 år – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved xx 

 
Elevrepræsentanter: 
Vakant - tilforordnet for 2 år 
Bestyrelsesmedlem ved xx 
 

Pkt. 7 Valg af ekstern revisor 
 Forberedelsesgruppen indstillede Deloitte. Deloitte blev valgt ved akklamation. 

Pkt. 8 Eventuelt  
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer under eventuelt.  
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Dirigenten afsluttede herefter den stiftende generalforsamling med at konstatere, at der nu 
er stiftet en forening ved navn FGU Danmark, hvorefter han takkede for god ro og orden. 
Dirigenten overgav ordet til Henrik Hvidesten, der takkede dirigenten for god ledelse af 
generalforsamlingen samt takkede alle deltagere i den stiftende generalforsamling for FGU 
Danmark. Afslutningsvis ønskede Henrik Hvidesten alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 
tillykke med valget. 

Herefter var der ”lykønskningsbobler” til forsamlingen.   
 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 12.30 

 

 

 

30/06/2019/TKA 

Godkendt den 30. juni 2019 

 

 

Simon Neergaard-Holm   Thomas Kurz Ankersen 
Dirigent    Referent 

 

 

 

 


