Indkaldelse til ordinær
generalforsamling i Billedkunst-og
Designlærerforeningen, 2021
Fredag d. 6. marts kl. 9.00-9.45
Sted: Virtuelt (link indsættes)

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og to referenter
LIY og Maria Theresia Jørgensen (VUC Nord)

2. Formandens beretning
Line: Gennemgang af årets aktiviteter i foreningen. Alt kan ses på hjemmesiden. Året har
været præget af corona – men også af et fortsat godt samarbejde med fagkonsulenten.
Gennemgang af de forskellige fora, som foreningen deltager i, vertikalt og horisontalt, samt
i ad hoc-udvalg i forhold til aktuelle emner, som omhandler vores fag. Gennemgang af årets
kurser, som ligeledes har været præget af corona, og derfor er flere af kurserne blevet
udskudt.
Blik mod næste skoleår: Tema: Verdensblik. Kurser er allerede i støbeskeen, mulighed for
tilmelding udmeldes løbende. Kørners Kunstkonkurrence med fernisering byder også på et
kursus, og derudover vil der være kurser fordelt ud over faglige temaer – og over landet.
Læs om Kørners Kunstkonkurrence på foreningens hjemmeside – det er et godt vindue for
vores fag.
Medlemmer: Vi har gentænkt: Redesign af hjemmeside, Tegn – og nu: foreningens
medlemskort. Vi undersøger muligheder. Materialebanken er forsøgt omstruktureret – men
da banken faktisk overholder GDPR, har vi besluttet at lade den være, som den er. Bliv
endelig ved med at sende materiale til Line, som vil uploade i materialebanken.
GDPR: Foreningen har gennemgået alle procedurer, og derfor vil der fremover være GDPRrelaterede spørgsmål og informationer på kursus-tilmeldinger mv. Pt. 336 medlemmer.
Beretningen blev godkendt.

3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Ole: fremlæggelse af regnskab og budget for 2021/22. Budgettet er blevet justeret, så der
alene tages højde for indbetalinger og udgifter for indeværende år (hvilket ikke har været
tilfældet tidligere). Kassereren foreslår at der ikke hæves kontingent-indbetalinger i år.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Det blev besluttet at lade kontingentet fortsætte på 400 kroner.

5. Valg af op til fire bestyrelsesmedlemmer + suppleant* (obs – fejl –
der er kun to på valg + suppleant)

• Bestyrelsesmedlemmer på valg: Marie Hardgrib Madsen
(genopstiller), Lise Vindel Pedersen (genopstiller) Lærke
(genopstiller) Cecilie Bepler er valgt som suppleant i foreningen.
• Revisor og revisorsuppleant på valg – disse er genvalgt.
6. Behandling af indkomne forslag**
• Bestyrelsen ønsker foreningens vedtægter justeret (Se bilag 1,
næste side)
Formanden har ikke modtaget indkomne forslag – men bestyrelsen har selv forslag i forhold
til vedtægterne. Formanden gennemgik forslag til fornyelse af vedtægterne.
Rækkefølgen af punkter og ordlyden er skærpet. Forslaget blev godkendt.

• Bestyrelsen modtager meget gerne forslag fra medlemmerne – fx
til udviklingen af foreningen o.a.
• Forslag skal være i bestyrelsens hænde senest én uge før
generalforsamling
7. Eventuelt
Punkt fra medlem: Ros til bestyrelsen, god kommunikation og flot TEGN. Men to ting driller:
1. hvordan kan det være, at der stadig er så få steder, der kan prøve kræfter med Bk A.
Det virker, som om vi bliver syltet. Formanden responderede på Henriks indlæg, og
opfordrede ham til at være med i den nye netværksgruppe angående
studieretninger.
2. Punkt angående kunsthistorisk uddannelsesniveau – mange kandidater kan ikke
teknikker i praksis. Kan der lobby’es for dette?
Ane Charlotte Skou Sølvsten om undervisningsmateriale, som en ekstra feature i halen af
det redesignede TEGN. Materialet ligger til download på foreningens hjemmeside. Der var
positiv respons på det flotte produkt. (kig i materialebanken, og kommer også på EMU’en).

* Bestyrelsen opfordrer alle med interesse for at indgå i det frivillige arbejde
som bestyrelsesmedlem i Billedkunst-og Designlærerforeningen til at stille op
til valget
** Indkomne forslag sendes til Line Højgaard Porse, lh@vghf.dk

Vel mødt!
Bestyrelsen i Billedkunst-og Designlærerforeningen

