
Generalforsamling

Dato: Torsdag d. 21. april 2022 - kl. 17-20

Sted: Frejlev Skole

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab - fra kasserer
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Evt.

Referat: Før selve generalforsamlingen fik vi en rundvisning af
MakerSpace på Frejlev Skole. Det ligger ikke i
forbindelse med HD-lokalerne, men består af et mindre
undervisningslokale samt et lokale med maskinparken.
Herunder kan I se billeder. Tak til Iben.

Referat
1. Jens valgt til dirigent og referent
2. Formandens beretning:

“Coronaen havde gjort, at der ikke rigtig har været
noget aktivitet fra slutningen af 2019 frem til
efteråret 2021 - en lille smule på Facebookgruppen
og enkelte følere i bestyrelsen. Men tilbage i
september 2021 blev der fundet en dato for et nyt
bestyrelsesmøde. Det blev afholdt hos Vibeke d.
18. november 2021 - og her blev der talt om
fremtidige kurser, generalforsamling samt et fælles
kursus med hovedforeningen vedr.
valgsfagsprøven i Håndværk & Design - som et led
i deres store kursusrække. Det blev afholdt d. 18.



februar 2022 - efter at være blevet skudt en uge
grundet corona. Efter evalueringen og Karstens
oplevelse, så var kurset en stor succes - omtalt
som ét af de bedste i kursusrækken. Der opfordres
til at afholde hovedforeningen igen holder et
lignende kursus i 2023 - og vi fra lokalforeningen i
Nordjylland skal nok bakke op igen. 2. marts 2022
havde vi et online bestyrelsesmøde, hvor vi
besluttede os for at flytte generalforsamlingen -
bl.a. for at lægge det på en hverdag frem for på en
lørdag som planlagt - og få større tilslutning. Men
også for at rykke datoen, og dermed give
medlemmerne mere til at melde sig til. 2. juni har vi
et aftenkursus på Gl. Hasseris Skole, hvor Vibeke
vil stå for intro af Dots - mere herom på Facebook.
Som nævnt har coronaen haft en stor påvirkning
på aktiviteten i bestyrelsen og i foreningen her i
Nordjylland. Det er vores mål at komme på banen
igen med kurser - både undervisningsrelevante og
til egen udvikling/interesse, men også
muligheden/tiden/rammerne for faglig sparring,
vidensdeling og fælles forberedelse.”

Generalforsamlingen godkendte formandens
beretning.

3. Regnskabet
Karsten har været i kontakt med Torben Grøn,
hovedforeningens kasserer - som i den seneste tid
har været lokalforeningens kasserer jf. vedtægter
§6.

Lokalforeningen har i 2021 modtaget et tilskud på:
8363,-

Pt. er lokalforeningens kassebeholdning på:
68.143,80 pr. 20. april 2022.

Der blev snakket lidt om at man kan søge
ekstraordinært tilskud til lokalforeningernes
aktiviteter, specielt hvis det er noget nyt,
spændende og innovativt.



Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Der er ikke modtaget indkomne forslag

5. Valg
Alle er på valg, da vi ikke har holdt
generalforsamling de sidste par år grundet corona.

Næstformand Karin Stensgaard Jensen - har ikke
ønsket genvalg
Kasserer Lene Sif Grace - har ikke ønsket genvalg
- en stor tak skal der lyde til dem begge, der har
været aktive både i lokalforeningen i Vendsyssel og
sidenhen i Nordjylland.

Valgt er:
● Nina Søborg Thomsen
● Iben Konnerup
● Tina Pajkes
● Jens Kristian Møldrup Jensen
● Karsten Bjerregaard
● Mathias Kusk Damgaard
● Vibeke Knøsgaard Jensen

Konstitueringen sker på det første
bestyrelsesmøde d. 16. maj - og meldes herefter
ud via Facebook/foreningens hjemmeside.

Fremadrettet er det vigtigt, at der i referatet fra
generalforsamlingen står, hvem der er på valg - i
ulige og lige år.

6. Eventuelt
Her kom der flere idéer til, hvad man kunne
arbejde med i fremtiden - både nær og på længere
sigt.

Kursus i arbejdstiden, hvor:
● underviser frikøbes
● kursus er gratis - kunne være en

øjenåbner/gøre det attraktivt for



skolelederne!?
● skolelederne har måske nemmere ved at

give fri, hvis kurset er gratis, således at det
kun er vikar-omkostninger og kørsel, der skal
dækkes

● materialer betales dog selv

Håndværk og design-lærernes dag
● fælles inspiration
● vikar-idéer
● fælles forberedelse - valghold
● opgave “Men man venter”

Kursus “Slib et værktøj”
● medbring egne værktøjer fra lokalet
● med egen slibemaskine

Drejekursus - trædrejning

Kursus: “Metal UDEN metalværksted - hvad så?”

Kursus: “Symaskine - how to?”
● arbejde med symaskinen - bl.a. målrettet

valghold
● materiale/teknikker

Diode-kursus

Virksomhedsbesøg - det kunne være en
virksomhed, som kan bruge i
undervisningsammenhæng eller som kunne have
HD-lærernes egen interesse

Kursus eller møde, hvor man laver “DEN RØDE
TRÅD” i Håndværk & Design på ens skole

Maj/juni 2023
Fælles planlægning:
Årshjul/årsplan - 2 ½-dage fx. eftermiddage med 14
dages mellemrum, hvor man planlægger det
kommende års undervisning



Praktisk:

Andet: Tak for kaffe og kage til Iben.

Billeder fra rundvisningen:















Vedtægter for  Den faglige forening Håndværk &
Design Nordjylland
§ 1 Foreningens formål er at styrke håndværk og design som skolefag og læreruddannelsesfag
gennem samarbejde med aktører på fagområdet og at virke for medlemmernes fælles interesser
med kurser og andre tiltag til faglig sparring i lokalområdet.

§ 2 Som medlem kan optages enhver, der beskæftiger sig med / underviser i Håndværk og
Design, og andre der har interesse herfor, og kan gå ind for foreningens formål.

§ 3 Foreningen er en lokalafdeling under Den faglige forening Håndværk & Design.
Lokalforeningen Nordjylland dækker kommunerne:  Aalborg, Rebild, Mariagerfjord,
Vesthimmerland, Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt og Brønderslev.

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen meddeler tid
og sted i Håndværk og Design-bladet nr. 1. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen
skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på
hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig
uanset antallet af fremmødte. Afstemninger foretages skriftligt, hvis blot en ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme varsel efter ønske af bestyrelsen
eller 1/3 af medlemmerne.

Dagsorden til ordinære GF skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg

6. Eventuelt

§ 6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt evt. en linjefagsrepræsentant fra hhv. UCN Aalborg
og UCN Hjørring, der hver er valgt for 1 år. Valgperioden i bestyrelsen er 2 år, to medlemmer er
på valg i lige år, og tre er på valg i ulige år.   Bestyrelsen konstituerer sig med formand,
næstformand, sekretær og kasserer, sidstnævntes rolle kan overdrages for et år ad gangen til
hovedforeningens kasserer. Der kan være sammenfald i rollerne. Derudover vælges 2
suppleanter for 1 år.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 30. september 2017


