
 

 

Forslag til ændring af FGU Danmarks vedtægter, jf. dagsorden 
pkt. 5 
 
 
Forslagsstiller: FGU Danmarks bestyrelse 
 
Forslaget:  

Vedtægterne ændres, således at Direktør- og Rektorkollegiet udpeger to 
medlemmer til bestyrelsen, en med stemmeret og en uden.  
 
§ 4e foreslås affattes således (foreslåede ændringer angivet med rødt):  
”4e Valg til Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 12 medlemmer med stemmeret, 2 medlemmer uden stemmeret og 6 
suppleanter. 
 
Medlemmerne i Bestyrelsen består af 6 valggrupper repræsenterende henholdsvis: 
1. Kommunale: .................................................................................5 medlemmer 
2. Arbejdsgivere: ..............................................................................2 medlemmer 

3. Arbejdstagere: ……….....................................................................2 medlemmer 
4. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse: …………….………….....1 medlem 
5. Medlemsinstitutionernes medarbejdere: …………………………………2 medlemmer, heraf 1 medlem 
med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret. 
6. Direktør- og rektorkollegiet………………………………………………………..2 medlemmer, heraf 1 medlem 
med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer fra alle valggrupper sker for toårige perioder og meddeles 
generalforsamlingen. 
 
Suppleanter for alle grupper vælges for etårige perioder. 

 
På valg i hhv. ulige og lige år er følgende bestyrelsespladser for følgende valggrupper: 
Valggruppe 1: 5 pladser er på valg i lige år. 
Valggruppe 2: 1 plads er på valg i lige år og 1 plads er på valg i ulige år. 
Valggruppe 3: 1 plads er på valg i lige år og 1 plads er på valg i ulige år. 
Valggruppe 4: 1 plads er på valg i ulige år. 
Valggruppe 5: 1 plads er på valg i lige år og 1 plads er på valg i ulige år. 
Valggruppe 6: 1 plads er på valg i lige år og 1 plads er på valg i ulige år” 
 
For gruppe 5 er ét medlem med stemmeret og ét medlem uden stemmeret. Valggruppen tager 
selvstændigt stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. 



For gruppe 6 følger valget af formandskabet for Direktør- og rektorkollegiet, således at formanden 
har stemmeret og næstformanden er uden stemmeret. 
 
Endvidere foreslås følgende ændring (konsekvens af ovenstående): 
I § 8 indsættes som sidste led i stk. 2:   
”Formandskabet udgør de to medlemmer i bestyrelsen, jf. § 4.e.” 
 
Begrundelse for forslaget:  
FGU Danmark er en fælles forening for både bestyrelser og direktører/rektorer. Med det fremsatte 
forslag anerkendes dette ved at gøre deltagerne fra direktør- og rektorkollegiet til medlemmer af 

bestyrelsen og ikke tilforordnede, som i dag. Samtidig giver forslaget et af medlemmerne 
stemmeret på lige fod med medarbejderrepræsentanterne. Dette vil underbygge det fælles gode 
arbejde, der allerede er etableret mellem bestyrelserne og direktørerne/rektorerne. 
 
 


