
Referat; Generalforsamling BDF, Kolding 6/3 2020 kl. 10.00-11.00 

 

1 Dirigent og 2 referenter 

Lise Vindel (dirigent) 

Lærke Aarup (bestyrelsen), Alf Gørup Theilgaard (menigt medlem) 

Herudover ca. 50 deltagende medlemmer. 

 

2 Formandens beretning v/ formand Line Højgaard Porse 

Udsendt beretning blev gennemgået, og blev godkendt af forsamlingen. I beretningen var der fokus 
på årets gang og aktiviteter. 

Der henvises til beretning, udsendt til alle medlemmer, samt til foreningens hjem-
meside. 

Et enkelt spørgsmål opstod vedr. mulighed for inspirationskatalog vedr. SRP-formuleringer.  

Svaret var, at der findes noget på hjemmesiden, men flere eksempler kunne ønskes – så hermed en 
opfordring til alle medlemmer om at uploade materiale. 

Næste år fokuseres der på det overordnede emne ÆSTETIK, og alle medlemmer opfordres til at 
byde ind med ideer og materialer til emnet. 

 

3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Regnskabsbilag omdeles, regnskabet godkendtes af forsamlingen. 

To regnskaber; Kursuskonto (overskud 16.252) og Foreningskonto (overskud 167,-)/indestående 
289.630,44). 

Værd at bemærke om regnskabet er det, at medlemstallet i foreningen har været stigende, og at 
dette bidrager til foreningens stabile økonomi. 

Arbejdet med at skabe et nyt format til det faglige magasin (TEGN) har medført en større post i 
regnskabet, men det har der været plads til. I den forbindelse stor tak til Ane Charlotte Sølvsteen 
for dette arbejde – samt til Anne Houe for det hidtidige arbejde med magasinet. 

Under omtale af udgifter til Kørnerkonkurrence; enkelte skoler efterspørger materialet (plakater): 
principielt sendes til alle gymnasier. Hvis man mangler materialet, så kontakt foreningen. 

 

4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Det blev af forsamlingen besluttet at kontingentet fortsætter med at være 400,- /200,- for pensio-
nister, pædagogikumkandidater, deltidsansatte 

 

5 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer plus suppleant 



Line Højgaard Porse, Ane Charlotte Sølvsteen og Ole Nystrøm genopstiller, Elisabeth Østergaard 
genopstiller ikke. 

Lærke Aarup ønsker at være suppleant. 

Stine Gørup og Lise Yde opstiller begge til bestyrelsen: Begge vælges sammen med de tre genopstil-
lede, da der med Lærke Aarup som suppleant er plads til to nye.  

Revisor; Mart Tiemensma (genvælges) 

Stor tak til Elisabeth Østergaard for 10 års indsat for foreningen; blandt andet som foreningens 
kasserer.   

 

6 Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag på generalforsamlingen. 

 

7 Eventuelt 

Der opfordres til videre udvikling af materialeplatform – bestyrelsen vil det næste år se på alterna-
tive muligheder for en nemmere måde at dele materialet på. 

Tegnredaktør opfordrer til at bidrage med gode ideer og forslag til magasinet, og derudover er det 
vigtigt, at medlemmer, der flytter, husker at meddele adresseændring, det kan være forklaringen på 
at enkelte ikke har modtaget den nye udgave af TEGN. 

Kurser; Der ønskes flere kurser på Sjælland (Bestyrelsen fremhæver, at der reelt udbydes en del 
kurser på Sjælland). 

FiP-kurser skal ligge midt i landet, og hvis forsamlingen ønsker at slå disse to aktiviteter sammen, 
lader det sig ikke gøre at være på Sjælland. 
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