København 9. april 2013
Indkaldelse til årsmøde UUUC 2013
Tid og sted:






23. april 2013
Comwell Kellers Park, Brejning ved Vejle
H. O. Wildenskovsvej 28
7080 Børkop, Danmark
Kl. 13:00 – 15:00
Tilmelding er nødvendig og finder sted her

Endelig dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

i

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag:
a. Bestyrelsen foreslår: Navneforandring til UU Danmark
b. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring: at følgende sætning sættes ind i begyndelsen:
”Ungdommens Uddannelsesvejledning arbejder for Uddannelse til alle unge via en differentieret
vejledningsindsats, der har fokus på unge som har vanskeligt ved at vælge og gennemføre en
ungdomsuddannelse.”
c. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring: Kontingent fastsættes for indeværende år samt for
kommende år (første gang 2014). Herefter behandler årsmødet kun kontingent ved forslag om
kontingentafvigelse. Forslaget fremsættes af hensyn til UUUCs likviditet, således at kontingent kan
opkræves i januar frem for efter afholdelse af årsmøde.
d. Bestyrelsen foreslår i forlængelse heraf: kontingentstigning i 2014: +6 øre pr. indbygger, således at
kontingentet herefter er 11.000 i grundsats og 16 øre pr. indbygger.
Budget, herunder fastsættelse af kontingent, jf. § 5.1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2013.
Valg af
a. Formand i henhold til § 4 stk. 5
i
b. Bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4 stk. 6
c. Suppleanter i henhold til § 4 stk. 7
d. Valg af statsautoriseret/registreret revisor. Bestyrelsen foreslår Deloitte.
Eventuelt

Region Midtjyllands, Region Syddanmarks og Region Hovedstadens repræsentanter vælges i ulige år, og er således

på valg i 2013. Region Midtjylland har valgt Henry Spangsberg Hansen som medlem og Sune Agger som suppleant.
Region Syddanmark har genvalgt Bjarne Juhl Olesen som medlem og Boye S. Lauritsensom suppleant, og Region
Hovedstaden har valgt Jens Christy som medlem og Anette Kjærager som suppleant.
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