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REFERAT 
 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 
 

2. Orientering om stillingsopslag 

Michael orienterede om stillingsopslag og proces; vi har haft en runde med opslag og samtaler, men har 

ikke fundet den rette. Bestyrelsen drøftede, hvad der egentlig er fokus og centralt i stillingen (opslaget var 

meget bredt), og besluttede, at Michael sender udkast til et mere præcist opslag samt tidsplan til 

bestyrelsen, som forholder sig til det og melder tilbage. Samt at alle deler og tænker i egne netværk. 

 

3. Generalforsamling 2020 

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at afholde generalforsamling inden udgangen af juni (således som 

vedtægterne tilsiger det). En enig bestyrelse besluttede at udskyde generalforsamlingen til efteråret med to 

primære begrundelser: At en stor del af medlemmerne er så arbejdspresset af FGU-etableringen, at der kan 

forventes et ringe fremmøde i juni. Og at det er vigtigt, at bestyrelsen fremefter får den legitimitet, der 

ligger i at være valgt på en generalforsamling. Derfor prioriterer bestyrelsen, at generalforsamlingen 

forsøges afholdt på et tidspunkt og på en måde, der trækker medlemmerne til. Derfor skal der omkring 

generalforsamlingen planlægges en konference omkring praksislæring med både oplæg og paneldebat. 

Dato for generalforsamling fastsættes til tirsdag d. 6. oktober 2020. 

Desuden besluttede bestyrelsen at næste bestyrelsesmøde afholdes som internat mhp. at bestyrelsen får 

god tid til en dybere fælles drøftelse af foreningens arbejde og prioriteringer på den lange bane. 

 

4. Eventuelt  

Svend Irgens orienterede om planer om en praktisk højskole i den gamle Kongshøjgaard produktionsskole. 

Ideen er ’den omvendte Grundtvig’, dvs. at halv- eller helstuderede unge med en lille eller ingen 

praksiserfaring kan få erfaringer med den side. Stor velvilje fra kommunen.  

 

5. Næste møde 

Afholdes som bestyrelsesinternat d. 4.-5- juni 2020.  
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