
 

Referat af Consentio bestyrelsesmøde, mandag d. 15/8 2016 
10.00 til 14:00  
Lokation: Severin Kursuscenter | Skovsvinget 25 | 5500 Middelfart  
Til stede: Kimmie, Henrik, Britta, Jeppe, Carsten, Marianne og Morten. 
Afbud fra: Flemming 
Referant: Morten 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
2) Orientering fra formanden & Morten 
Jeppe uddelte en økonomisk oversigt i Consentio. Det ser fornuftigt ud, og alt 
tegner til, at regnskabet for 2016 balancerer. 
Der er planlagt Erfa i Nordsjælland den 3/10, skrevet klumme til uddannelsesa-
visen om den nye bekendtgørelse, samt truffet afgørelse ift, samarbejdet med  
Ud i Fremtiden.  

3) Generalforsamling 6/10 
Det blev besluttet at holde generalforsamling med tilhørende oplæg på følgende 
måde: 
Tidspunkt 10-16 
Formiddag: UU-vejleder og souschef Trine Rosenbæk (UU-Vejle) med fokus på 
den nye bekendtgørelse, samt evt berøring af emner som hvad er det vi sam-
men skal klæde hinanden på til i de forskellige instanser. Hvad er det for et 
samarbejde der skal skabes fra UU til uddannelsessted. Hvordan får vi skabt 
den sammmenhængskraft på tværs af sektorne.  
Evt. efterfølgende workshop/netværksmøder med udgangspunkt i hendes op-
læg, samt: 
- Den unges uddannelsesønsker - kontra evner.  
- Den gode historie - ift delmål.  
- Hvordan inddrager vi de unge?  
- Medindflydelse og ejerskab.  
- Motivation. 
- Elevinddragelse 
- Delmål.  
- Progression:  
Eftermiddag: Oplæg ved Bjarne Malmstrøm, med udgangspunkt i at fastholde 
de unge i uddannelsen.  



 

Efterfølgende generalforsamling. 
Efter generalforsamlingen samles den nye bestyrelse og afholder et visionsmø-
de. 

Der er fire på valg i bestyrelsen.Carsten, Kimmie, Marianne og Flemming 
Flemming, Carsten, Marianne ønsker ikke genvalg, men vil arbejde for, at finde 
mulige kandidater i deres lokalområde, for at bibeholde den geografiske spred-
ning i bestyrelsen. 
Kontigentet forbliver uændret i 2017.  

4) Nye arrangementer (konference på Christiansborg) 
Henrik arbejder på, at der bliver en konference på Christiansborg i november.  

5) Opfølgning på Erfa 
Der afholdes Erfa i nordsjælland i oktober, samt et Erfa 2.0 i Region sjælland. 
Derudover planlægger Morten at der kan nåes et på Fyn, også. 

6) Opfølgning på samarbejde med Ud i Fremtiden. 
Det blev besluttet, at Consentio ikke i år skal have en stand på en af messerne. 
Hvorvidt dette er et ønske i næste års messer, vil være op til den nye bestyrelse, 
at afgøre 

7) Drøftelse omkring vedtægtsændring af § 4. 
Det blev ikke vedtaget, at ændre denne. Det er fortsat kun steder, der udby-
der STU, der kan være medlem af Consentio 

8) Eventuelt 
Ingen punkter under evt. 


