Referat ABL årsmøde 2022
30. april 2022
Vingsted Konferencecenter
Dagsordenspunkt
1. Formalia
(Valg af dirigent,
Godkendelse af
dagsorden etc.)
2. Landsbestyrelsens
beretning med
efterfølgende debat og
afstemning

Referat
Godkendt

Hybrid model – bestyrelsen er
obs
Udviklet grønspættebog
Dialog med andre formænd og
næstformænd i hele HKorganisationen.
Besøg på de forskellige Campus.
Vil besøge UCL i næste
bestyrelse år.
Manja deltog i STAR.
Nikolaj deltog på HK
ungdomskongres.
Debatindlæg – livslang læring.
Nikolaj deltog i et seminar om
stress.
Deltager på Folkemødet.
Sikre bredforankring på de
forskellige campus.

OBS.
Bestyrelsen indstiller Benedikte
Fiskbæk Roed som dirigent
Bestyrelsen indstiller Camilla
Minor Melholt som referent
Beretning v. Nikolaj Rosenkilde
Kølbæk

Debat
Ingen kommentarer.

3. Fremlæggelse af
årsbudget til
orientering

Beretning godkendt
Landsbestyrelsen, kampagner og
merchandise – overnatninger og
div. Til formandskabet. Samt

V: Anne Katrine Dalsgaard,
ungdomskonsulent i HK

Kurser – intro oplæg på skolerne.
Workshops bl.a. excel.
Årsmødet – gode rammer for at
mødes.

4. Behandling af
indkommende forslag

Ingen spørgsmål til budgettet.
ÆF1:
Ingen spørgsmål til
ændringsforslaget.
Ændringsforslaget er godkendt.
Visionspapir:
Ingen spørgsmål til
visionspapiret.

Motivator ÆF1: Nikolaj
Rosenkilde Kølbæk
Motivator Visionspapir: Nikolaj
Rosenkilde Kølbæk

Visionspapiret vedtaget og
godkendt.
5. Valg af formandskab

Rettelse - Jf. §9 stk. 1

På valg

Formand og næstformænd
genvalgt.

Formand: Nikolaj Rosenkilde
Kølbæk genopstiller
2 Næstformænd:
Manja Vang og Charlotte Otkjær
Sørensen genopstiller

6. Eventuelt

Adgangskrav til uddannelse –
F.eks. dansk A, matematik C og
virksomhedsøkonomi C.
Visionspapiret er rammen for
hvad vi vil arbejde med.
Værkstedet ang. Visionspapiret
gik meget stærkt i går fredag.
Formandskabet og bestyrelsen
arbejder videre med
visionspapiret.
Landsforeningen har sin egen
underhjemmeside på HKs
hjemmeside og har en facebook
side, hvor det er muligt at
kontakte bestyrelsen.
Opfordring til at melde sig ind i
bestyrelsen fra de forskellige
skoler.
En fornøjelse i går, både fagligt
og socialt. 10 minutter til ideer,
var begrænset, 30 minutter
havde fungeret bedre. Og en tak
for i år.

