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Kære alle  
 
Først vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår.  
 
Jeg håber, at I alle har nydt en velfortjent og 
dejlig lang juleferie. 

Jeg er jeres nye formand og håber det, bliver en 
god oplevelse for jer medlemmer og for 
bestyrelsen, som nu starter med friske- og 
erfarne kræfter på at planlægge et nyt 
landsmøde til jer. 

 

Generalforsamling 
 

Ved generalforsamlingen blev der stillet et 
ændringsforslag til vedtægterne, som ville give 
bestyrelsen mulighed for at konstituere sig på 
første bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen, således at formanden ikke 
skal vælges på Landsmødet.  
Forslaget blev vedtaget. 

Formand Britta Matthiesen stillede ikke op igen, 
og der blev derfor ikke valgt formand på 
Landsmødet. 

Følgende 4 bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 
2 år: 

Susanne Elida Jensen, Rødkilde Gymnasium 
Lise Lotte Bundgaard, Rosborg Gymnasium. 
Monja Hansen, IT-Center Fyn  
Morten Hymøller Lauersen, Aarhus 
Statsgymnasium 
 

Herudover består bestyrelsen af 

Næstformand Gitte Bjørn, Vibeke Forsberg 
spangen, Bente Duedahl Jensen. 

 

Mette Vedø Jeppesen ønskede ikke genvalg til 
suppleant og følgende blev derfor valgt som nye 
suppleanter for 1 år: 

Bettina Poulsen, Gefion Gymnasium 
Lene Rohde Christensen, Svendborg Gymnasium  

Henriette Bornæs Roskilde Katedralskole 

Bestyrelsen siger tak til Mette og Britta for det 
store arbejde, de har lagt i foreningen.  

Heldigvis har Britta lovet mig, at jeg godt må 
trække på hendes kæmpe erfaring i bestyrelsen. 
Det er jeg hende meget taknemlig for. Hun har 
været en fantastisk formand og et meget 
engageret bestyrelsesmedlem, som vi vil komme 
til at savne rigtig meget. Håber Britta vil fortsætte 
med at deltage i landsmøderne fremover.  

 

 

 

Landsmøde 2018 

 
Landsmødet i november er nu vel overstået og vi 
vil takke alle for at deltage og gøre det til et godt, 
konstruktivt og givende møde for alle. 

Vi tog nogle vigtige input fra evalueringen på 
Landsmødet 2017 med i vores planlægning af 
dette Landsmøde. Nemlig tid til at netværke i 
forbindelse med workshops. Der var stadig 
steder, hvor der åbenbart var for lidt tid.  



Men det glæder os faktisk, at der er så meget 

debat og snak, at tiden bare løber. 😊 

Vi har fået rigtig mange evalueringsskemaer 
retur, og vi har set på alle kommentarerne.  

Det lader til, at det faktisk lykkes med godt 
netværk for de fleste. 
 
Der var generelt stor tilfredshed med 
oplægsholderne, dog scorede et par af dem ikke 
så højt. Vi er godt klar over, at alt ikke kan være 
lige interessant, men måske alligevel relevant. 
Som f.eks. indlægget omkring de nye FGU-skoler. 
Det betyder jo på en eller anden måde noget for 
os alle, da vi er en del af et stort 
uddannelsessystem, hvor vores unge mennesker 
fordeles i forskellige retninger. 

Der var mange positive tilbagemeldinger omkring 
aftensarrangementet, hvor Sko og Torp stod for 
underholdningen. 

 

 

Vi er selvfølgelig altid åbne for nye ideer og input, 
og hvor det er muligt, bruger vi jeres 
kommentarer for at gøre landsmødet endnu 
bedre. Bl.a. vil vi i år forsøge med flere skærme i 
salen. 

Har I gode ideer til workshop eller andre tiltag, 
der kan være interessant for landsmødet, er I 
altid velkommen til at kontakte mig.  
 
Vi spurgte ind til tidspunkt for afholdelse af 
årsmødet, og vi kan konstatere, at det tidspunkt 
vi afholder Landsmødet på lige nu, er det mest 
passende. Derfor bliver årets Landsmøde den 4.-
5. november 2019. 

 
Vores facebookside kom rigtig i spil i år. Det var 
dejligt at se, at I alle fandt vejen forbi. Billeder og 
en konkurrence kan gøre meget. Der blev også 
fundet en heldig vinder. Jeg tænker, at vi 

gentager succesen næste år. 😊  

Vi glæder os til at se alle vores medlemmer igen 
og lover at arbejde på et spændende program i 
2019. 

 

Bestyrelsesmøde 

Den nye bestyrelse holdt første møde den 11. 
december 2018. Både referat fra mødet og slides 
fra landsmødet kan findes på vores hjemmeside. 
APVU 

Bestyrelsen konstituerede sig og Susanne Elida 
Jensen blev valgt som formand. 

Der blev taget hul på planlægningen af 
Landsmødet i 2019 med nogle af de nye input, vi 
har fået. Emnet for Landsmødet 2019 vil være: 

”Fremtiden! Er vi på rette vej?” 

Bestyrelsen holder møder på følgende datoer i 
2019: 

27. marts, 1. maj, 13. september og igen på 
Landsmødet. 
 

Kontingent 

Vi udsender i starten af året en mail vedr. 
medlemskab og betaling af kontingent på 200 kr.  
Du skal være medlem for at deltage i landsmødet. 
Vi oplever hvert år, at en del ikke får betalt, selv 
om de gerne vil forblive medlem og deltage i 
Landsmødet. Vi vil bare gøre opmærksom på, at 
man sagtens kan oprette en årlig betaling i sin 
bank, så man ikke skal tænke på det.  

 
De bedste nytårshilsner og på snarligt gensyn 

APVU 

Susanne Elida Jensen 

Formand 

http://apvu.dk/index.php

