
Referat af ordinær generalforsamling i FGU Danmark den 11. maj 2021  

 

Formand Henrik Hvidesten bød velkommen til FGU Danmarks ordinære generalforsamling 2021, 

som blev streamet fra FGU Hovedstadens skole på Vesterbro.  

Herefter fulgte et indlæg ved elever fra Kultur og Event-linjen på FGU Hovedstadens afd. 

Vesterbro, som viste en del af en teaterforestilling. Senere på dagen optrådte to elever fra linjen 

Scenekunst på FGU Hovedstadens afd. Østerbro med en danseopvisning.  

 

Pkt. 1 Valg af dirigent 
 Bestyrelsen indstillede Michael Esmann, sekretariatschef hos Danske SOSU-

skoler, som dirigent. Michael Esmann 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 15. januar 2021.  
 
Fremsendelse af generalforsamlingsmateriale med endelig dagsorden og 
indkomne forslag var sendt til de tilmeldte deltagere i generalforsamlingen 
rettidigt den 26. april 2021.  
 
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med FGU 
Danmarks vedtægter. 
 
Dirigenten konstaterede, at der i alt var 27 fremmødte og 25 
stemmeberettigede FGU-institutioner til stede ved generalforsamlingen.  
 

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg 
 Bestyrelsen indstillede FGU Danmarks sekretariat, Lisa Goth og Marie Hoff 

Larsen, som blev valgt. 
 

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 takkede for begge beretninger og gav følgende 
bemærkninger: 

• Positivt, at FGU Danmark sætter fokus på EGU-sporet og udfordringerne 
hermed.  

• Opbakning til FGU Danmarks fokus på FGU-institutionernes økonomi og 
bygninger. FGU skal være hovedvejen for de unge i målgruppen. Det 
kræver de nødvendige midler både til drift og til at stille attraktive 
lokaler og bygninger rådighed. 



• Opbakning til et fokus på FGU’s målgruppe, herunder 
incitamentsstrukturerne ifm. målgruppevurderingen til FGU og snitflader 
til andre tilbud, ordentlig økonomi til at understøtte elevgruppen, 
herunder specialpædagogisk støtte og kompetenceudvikling af de 
ansatte. 

• Overgangen fra FGU er et vigtigt fokuspunkt. Der kommer til at mangle 
ca. 100.000 faglærte 2030. FGU kan spille en vigtig rolle ift. at få de unge 
godt videre i en erhvervsuddannelse.  
 

Generalforsamlingen tog beretningerne til efterretning.  
 

Pkt. 4 Regnskab 
 Benjamin Rosenberg Jensen fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, som er 

regnskabsansvarlig for FGU Danmark, gennemgik regnskabet og årsrapporten 
for 2020. 
 
Regnskabet og årsrapporten blev godkendt. 
 

Pkt. 5 Indkomne forslag 
 a. Forslag til drøftelse fra FGU Danmarks bestyrelse: Vedtægternes § 4b 

Dagsorden for ordinær generalforsamling nr. 6 ændres fra ”6. Budget og 
kontingent for det kommende år” til ”6. Kontingent for det kommende 
år”.  
 

Dirigenten konstaterede, at det indkomne forslag var modtaget rettidigt senest 
seks uger før generalforsamlingen den 26. marts 2021.  
 
Henrik Hvidesten udfoldede det indstillede forslag. 
 
Generalforsamlingen godkendte forslaget.  
 

Pkt. 6 Budget og kontingent for 2021 
 Benjamin Rosenberg Jensen fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier fremlagde 

budget og kontingent for 2021 samt overslagsbudget for 2022.  
  
Bestyrelsen indstillede følgende kontingentmodel for 2021: 

- 15 pct. af det samlede medlemskontingent afhænger af institutionens 
antal skoler under den enkelte institution 

- 85 pct. af det samlede medlemskontingent baseres på aktivitet 
 
Generalforsamlingen godkendte budgettet og kontingentmodellen som 
fremlagt.  
 
 
 



Pkt. 7 Orientering om valg af bestyrelse og suppleanter 
 Valg til FGU Danmarks bestyrelse er foregået i valggrupperne efter den i 

indstillingsdokumentet beskrevne proces. Følgende blev valgt ved 
generalforsamlingen: 
 
Arbejdsgiverne: 
Morten Hartvig Jakobsen – valgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Østjylland 
 
Susanne Andersen – valgt for 1 år – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Aarhus 
 
Arbejdstagerne: 
Palle Langkjær – valgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Sydøstjylland  
 
Carsten Enevoldsen – valgt for 1 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Nord  
 
Hans Enevoldsen – valgt for 1 år – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Skolen HLSS 
 
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse: 
A.Neil Jacobsen 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Vendsyssel 
 
Hans Christian Jeppesen – valgt for 1 år - suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Nordvest  
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Henrik Mikkelsen – valgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Østjylland 
 
Tanja Rud Gerts – valgt for 1 år – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Nordsjælland 
 
Michael Krøll Eriksen – valgt for 1 år – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Vestegnen 
 
Henrik Hvidesten takkede John Westhausen, som udtræder af bestyrelsen, for 
sit arbejde og ønskede alle valgte og genvalgte medlemmer af bestyrelsen 
tillykke med valget. 
 
 
 



FGU Danmarks samlede bestyrelse 
Nedenfor fremgår et overblik over FGU Danmarks samlede bestyrelse. 
 
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 
 
Esben Kullberg – på valg i 2022 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Aarhus 
 
Mogens Mulle Johansen – på valg i 2022 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Fyn 
 
Arbejdsgiverne: 
Morten Hartvig Jakobsen – på valg i 2023 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Østjylland 
 
Michael Brandt – på valg i 2022 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Skolen Øst 
 
Susanne Andersen – på valg i 2022 – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Aarhus 
 
Arbejdstagerne:  
Palle Langkjær – på valg i 2023 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Sydøstjylland 
 
Carsten Enevoldsen – på valg i 2022 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Nord 
 
Hans Enevoldsen – på valg i 2022 – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Skolen HLSS 
 
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse: 
A.Neil Jacobsen – på valg i 2023 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Vendsyssel 
 
Hans Christian Jeppesen – på valg i 2022 – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Nordvest 



 
Medarbejderrepræsentanter 
Henrik Mikkelsen – på valg i 2023 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Østjylland 
 
Hans Albert Pedersen – på valg i 2022 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Fyn 
 
Tanja Rud Gerts – på valg i 2022 – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Nordsjælland 
 
Michael Krøll Eriksen – på valg i 2022 – suppleant 
Bestyrelsesmedlem ved FGU Vestegnen 
 

Pkt. 8 Valg af ekstern revisor 
 Bestyrelsen indstillede Deloitte, som blev valgt. 

 
Pkt. 9 Eventuelt  
 Der var ingen yderligere bemærkninger eller kommentarer under eventuelt. 

 
Henrik Hvidesten orienterede om, at FGU Danmarks årsmøde 2021 afholdes den 
17. september 2021 i Vejle. 
 
Henrik Hvidesten afsluttede generalforsamlingen ved at takke dirigenten for god 
ledelse af generalforsamlingen og takkede alle deltagere i den ordinære 
generalforsamling i FGU Danmark. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 11.20. 


