
Dagsorden 
Bestyrelsesmøde 

FGU Nordvestsjælland

Referent: Anette Ø. Nielsen 

Dato: 6. maj 2022
Kl.08.30-11.00    

Mødested: FGU Nordvestsjælland Afdeling 
Svebølle 

Deltagere: 
Peter Jacobsen 
Sif Thomsen 
Jørn Thor Nielsen 
Allan Andersen 
Ejner Bruhl Andersen 
Jens Brøchner 
Hanne Caldron 
Mette Feenstra 
Steffen Lund 
Derya Tamer 
Jan Schustin 
Helle Sonne 
Jørgen Ravnsbæk 

Elevrepræsentant: 
Afbud 

Fraværende: 
Ingen var fraværende 

1. Velkomst ved Direktør Jørgen Ravnsbæk Jørgen bød velkommen og gennemgik dagsordenen. 

2. Præsentation af alle medlemmer Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig kort 
med udgangspunkt i deres personlige 
kompentencer. 

3. Valg af formand og næstformand Peter Jacobsen, Kalundborg kommune blev valgt 
som formand og Sif Thomsen, Holbæk Kommune 
blev valgt som næstformand.  

Det blev aftalt at i slutning af denne 
bestyrelsesperiode tages principperne for valg af 
formand og næstformand op til diskussion. 

4. Gennemgang af forretningsorden v/Jørgen Jørgen gennemgik forretningsordenen. Det blev 
besluttet at formand honoreres med 20.000,- årlige 
og Næstformand 10.000,- kr. årlige. 



 

Det er vigtigt at kompetencerne/erfaringer er bredt 
repræsentere. Formanden nævnte at 
kompetencerne er godt repræsenteret i bestyrelsen. 
 
Der udsendes et kompetence/erfaringsskema til 
hver enkelt bestyrelsesmedlem som udfylder og 
sender retur til Anette Nielsen på ani@fgunvs.dk. 
Hurtigst muligt og senest den 1. juni 2022. 
 

5. Godkendelse af forretningsorden for 
Bestyrelsen for FGU Nordvestsjælland 

Forretningsordenen blev godkendt og sendt rundt til 
underskrift. 

6. Møderække Næste møde er 22. juni 2022 kl.08.30 -10.00 i 
Fårevejle. Det blev aftalt at de næste møder er den 
19. september 2022 i Holbæk og den 6. december 
2022 Svebølle. Der kommer indkaldes via outlook. 

7. Eventuelt Lokalt har FGU NVS indgået et samarbejde med 
Nordvestsjællands Erhvervs- og 
Gymnasieuddannelser  om udbud 
produktøruddannelse som begynder til august i 
lokaler i Svebølle.  
 
AGU online startes ligeledes op fra august 2022 
 
Der var en god debat omkring elevsituationen. 
 
Brev fra FGU Danmarks formand sendes ud med link 
til hvor I kan tilmelde jer kurset som 
bestyrelsesmedlem. 
 
”Bestyrelsesseminaret” er flyttet til den 14. juni 
2022. Programmet udsendes senere. Dette møde 
indkaldes ligeledes i outlook. 
 

 
 
 

mailto:ani@fgunvs.dk

