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Referat af ordinær generalforsamling i FGU Danmark den 7. oktober 

2020 

 

Formand Henrik Hvidesten bød velkommen.  

 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Simon Neergaard Holm som dirigent. Simon Neergaard 

Holm blev valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var varslet og 

indkaldt rettidigt ved fremsendelse af mail til FGU-institutionerne fire måneder 

før afholdelse den 8. juni 2020.  

 

Fremsendelse af generalforsamlingsmateriale med endelig dagsorden og 

indkomne forslag var sendt til de tilmeldte deltagere i generalforsamlingen 

rettidigt den 17. september 2020.  

 

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med FGU 

Danmarks vedtægter.  

 

Dirigenten konstaterede, at der i alt var 27 fremmødte og 21 stemmeberettigede 

FGU-institutioner til stede i salen. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg 

Bestyrelsen indstillede A. Neil Jacobsen, direktør ved EUC Nord og medlem af FGU 

Danmarks bestyrelse, Tina Jensen, direktør på FGU Nord og Stine Aaen Dürr, 

sekretariatsleder for FGU Midt-Vest som stemmeudvalg, som blev valgt ved 

akklamation.  

 

Pkt. 3 Beretning 

Formand Henrik Hvidesten og formand for Direktør- og Rektorkollegiet Hanne 

Fischer afgav hver sin beretning. Beretningerne er vedlagt referatet som bilag.  

 

Generalforsamlingen tog beretningerne til efterretning. 
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Pkt. 4 Regnskab 

Henrik Hvidesten gennemgik regnskabet og årsrapporten for 2019. 

 

Regnskabet og årsrapport blev godkendt ved akklamation.  

 

Pkt. 5 Indkomne forslag 

a. Forslag til drøftelse fra FGU Skolen Øst: FGU Danmark indleder dialog 

med Børne- og Undervisningsministeriet og aftalekredsen om 

udfordringer med følgende 

i. Den aktuelle taxameter- og tilskudsmodel for FGU-institutionerne 

ii. Institutionernes aktuelle bygningskapacitet og konsekvenserne af 

bygningsoverdragelsen ved fusionen 

iii. Den øgede risiko for indtægtstab ved produktionsnedgang som 

følge af elevnedgang eller eksempelvis regeringsbestemt 

nedlukning af institutioner på grund af Covid-19 

iv. Kompensationsmuligheder for gæld overtaget i forbindelse med 

reformen 

 

Dirigenten konstaterede, at de indkomne forslag var modtaget to dage efter 

fristen, som er seks uger før generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at der 

ikke var kommet indsigelser mod de indkomne forslag forud for 

generalforsamlingen.  

 

Generalforsamlingen var indforstået med at behandle de indkomne forslag.  

 

FGU Skolen Øst udfoldede de indsendte forslag.  

 

Generalforsamlingen havde en drøftelse af de fire indkomne forslag, og det blev 

besluttet, at FGU Danmarks bestyrelse håndterer og prioriterer arbejdet med de 

indkomne forslag, da en del af indholdet i forslagene allerede indgår i det arbejde 

FGU Danmarks bestyrelse har igangsat.  

  

Pkt. 6 Budget og kontingent for 2020 

Formand Henrik Hvidesten fremlagde forslag til budget og kontingent for 2020.   

 

Bestyrelsen indstillede følgende kontingentmodel for 2020: 

- 15 pct. af det samlede medlemskontingent i 2020 baseres på antal skoler 

under den enkelte institution 

- 85 pct. af det samlede medlemskontingent i 2020 baseres på aktivitet.  
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Generalforsamlingen havde en længere drøftelse af det fremlagte budget og 

kontingentmodel, som blev godkendt som fremlagt. Nedenstående 

bemærkninger blev afgivet som pejlemærker for det fremadrettede arbejde med 

budget og kontingent. 

- Der udsendes overslagsbudget for det næstkommende år som del af 

materialet til generalforsamlingen fremadrettet. 

 

Pkt.7 Orientering om valg af bestyrelse og suppleanter 

Valg til bestyrelsen er foregået i valggrupperne efter den i indstillingsdokumentet 

beskrevne proces. Følgende blev valgt ved generalforsamlingen: 

 

Kommunale: 

Lone Loklindt – valgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Hovedstaden 

 

Henrik Hvidesten – valgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Midt- og Østsjælland 

 

Edin Hajder – valgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Himmerland 

 

Mogens Mulle Johansen – valgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Fyn 

 

Esben Kullberg – valgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Aarhus 

 

Arbejdsgiverne: 

Michael Brandt – valgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Skolen Øst 

 

Susanne Andersen – valgt for 1 år – suppleant  

Bestyrelsesmedlem ved FGU Aarhus 

 

Arbejdstagerne: 

John Westhausen – valgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Vestegnen 
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Institutioner for erhvervsrettet uddannelse: 

Hans Chr. Jeppesen – valgt for 1 år – suppleant  

Bestyrelsesmedlem ved FGU Nordvest 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Hans Albert Pedersen – valgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Fyn  

 

Tanja Rud Gerts – valgt for 1 år - suppleant 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Nordsjælland  

 

Michael Krøll Eriksen – valgt for 1 år - suppleant 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Vestegnen  

 

FGU Danmarks samlede bestyrelse 

FGU Danmarks samlede bestyrelse består efter generalforsamlingen af: 

 

Kommunale: 

Lone Loklindt – på valg i 2022 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Hovedstaden 

 

Henrik Hvidesten – på valg i 2022 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Midt- og Østsjælland 

 

Edin Hajder – på valg i 2022 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Himmerland 

 

Mogens Mulle Johansen – på valg i 2022 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Fyn 

 

Esben Kullberg – på valg i 2022 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Aarhus 

 

Arbejdsgiverne: 

Morten Hartvig Jacobsen – på valg i 2021 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Østjylland 

 

Michael Brandt – på valg i 2022 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Skolen Øst 
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Susanne Andersen – på valg i 2021 – suppleant  

Bestyrelsesmedlem ved FGU Aarhus 

 

Arbejdstagerne: 

Palle Langkjær – på valg i 2021 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Sydøstjylland 

 

John Westhausen – på valg i 2022 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Vestegnen 

 

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse: 

A. Neil Jacobsen – på valg i 2021 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Vendsyssel 

 

Hans Chr. Jeppesen – på valg i 2021 – suppleant  

Bestyrelsesmedlem ved FGU Nordvest 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Henrik Mikkelsen – på valg i 2021 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Østjylland 

 

Hans Albert Pedersen – på valg i 2022 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Fyn  

 

Tanja Rud Gerts – på valg i 2021 - suppleant 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Nordsjælland  

 

Michael Krøll Eriksen – på valg i 2021 - suppleant 

Bestyrelsesmedlem ved FGU Vestegnen  

 

Pkt. 8 Valg af ekstern revisor 

Bestyrelsen indstillede Deloitte, som blev valgt ved akklamation. 

 

Pkt. 9 Eventuelt, herunder oplæg 

Stefan Hermann, rektor ved Københavns Professionshøjskole og formand for 

ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse holdt oplægget ”År 1 

med FGU – fra reform til virkelighed”.  
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Jesper Nielsen, afdelingschef for Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser i 

Børne- og Undervisningsministeriet holdt efterfølgende oplæg om ministeriets 

perspektiver på FGU.  

 

Efter de to oplæg stillede generalforsamlingen spørgsmål til de to oplægsholdere, 

og der var en fælles drøftelse af oplæggene.  

 

Der var ingen yderligere bemærkninger eller kommentarer under eventuelt. 

 

Henrik Hvidesten afsluttede herefter generalforsamlingen ved at takke dirigenten 

for god ledelse af generalforsamlingen og takkede alle deltagere i den ordinære 

generalforsamling i FGU Danmark.  

 

Afslutningsvist ønskede Henrik Hvidesten alle valgte bestyrelsesmedlemmer 

tillykke med valget.   

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 14.30. 

 

       

 

Godkendt den 23. oktober 2020.  

 


