
  

1. Valg af dirigent og referent. 
Dirigent: Jeppe Hansen, Referent: Morten Overgaard-Larsen 

2. Bestyrelsens beretning. 
Karsten Bendix (Formand) berettede om bestyrelsens arbejde det seneste år.  
Marianne Andersen og Carsten Gylling blev ved sidste års generalforsamling  
valgt. Bestyrelsen mødtes kort efter og blev konstitueret.  Der er afholdt et  
bestyrelsesseminar i efteråret 2014, samt to ordinære bestyrelsesmøder i løbet af  
2015.  
I 2015 er der blevet arbejdet med visionen “en bæredygtig STU” samt missionen  
indenfor de 3 vedtagede indsatsområder; Forretningsområdet, det Politiske  
niveau, samt Medlemmer og organisationer 

Forretningsområdet er basen der genererer midler til foreningen, hvilket er  
grundlaget for, at foreningen kan yde hjælp til foreningens medlemmer gennem  
relevante kursusudbud og konferencer, være i dialog med det politiske  
niveau og har været opmærksom på tendenser indenfor dette område, samt  
arbejdet for fordelagtige medlemsfordele for medlemmerne. 

I seneste bestyrelsesår har Consentio været i dialog med Ligeværd og  
Ledersamrådet, som begge gerne vil deltage i politiske og strategiske samtaler.  
Der kommer en revidering af lovgrundlaget i 2017, hvilket lægger op til et samlet  
STU-organisering, da vi der vil stå stærkere i en kommende høringsrunde. 

Vi har lavet et strategisk samarbejde med Uddannelsesavisen, som giver 35 %  
rabat i annoncering. Vi har lavet et konferencefællesskab med dem også, hvilket  
blandt andet medførte et oplæg på Roskilde-messen i efteråret 15.  

Ca 33% af vores medlemmer er fortsat offentlige. Vi er i alt 39  
medlemmer. Dette er stort set staus qua, da foreningen har fået 4 nye  
medlemmer, mens der er 3 steder der har valgt at melde sig ud. 

Vi har omformuleret vores administrationsopgave med HKI, da Consentio har  
valgt, at lave en aftale med Morten Overgaard-Larsen v. I-nklusion. Han skal  
hjælpe foreningen indenfor områderne Kommunikation, hjemmeside, Erfagruppe  
etablering, konferencearbejde, distribution af materialer,  samt holde foreningen  
ajour med strømningerne indenfor det politiske niveau(lovgivning  
interesseorganisationer mm).  

Consentios hjemmeside er relativ velbesøgt og vi har således kunne erfare en  
fremgang i besøgstallet. Her er 49 % nye besøgende, og 51% tilbagevendende  
besøg. 



  

Kommende aktiviteter. 
Consentio vil tilstræbe at fortsætte deres fokus på at styrke  
forretningsgrundlaget gennem 3 årlige konferencer og udvide aktivitetsniveauet  
til nu også at etablere lokale STU ERFA arrangementer i hver region i løbet af  
2016. Gennem samarbejdet med I-nklusion er der samtidigt sat fokus på  
Consentios ønske om et øget medlemstal, samt fokus på at sikre flere 
medlemsfordele i foreningen. 

Consentio ønsker at fortsætte professionaliseringen af foreningen for 
derigennem, at etablere sig som en væsentlig politisk aktør. Særligt med fokus 
på, at opnå indflydelse, som aktør i forbindelse med forestående politisk 
revidering af STUen i 2017 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 
Det reviderede regnskab er godkendt.  
4. Indkomne forslag. 
Bestyrelsen indstillede til,  at der blev fortaget en  ændring i vedtægternes § 6: 
” Ordinær generalforsamling, der afholdes første torsdag i oktober, indkaldes med 
mindst 3 ugers varsel” . Denne ændres til ”Ordinær generalforsamling, der 
afholdes i oktober eller november, indkaldes med mindst 3 ugers varsel” 

Dette blev vedtaget. 

5. Budget for det kommende år, med budgetoversigt for de følgende tre år, og  
fastsættelse af kontingent. 
Budget 2016 er sat lidt højere end de forgående år, da der foreslåes et øget  
aktivitetsniveau - her i blandt etablering af erfargrupper i de forskellige regioner.  
Budgettet blev godkendt. 

6. Valg af bestyrelse. 
Følgende blev valgt til den kommende bestyrelse: 
Jeppe Hansen, Hilltop (genopstillede)  
Britta Bak, Unges uddannelsescenter(genopstillede) 
Henrik Friis, Kariseuddannelsen (nyvalgt) 

Herudover fortsætter: 
Carsten Gylling, Sputnik 
Marianne Andersen, Autismecenter Syd i Aabenraa 
Flemming Jeppesen, Autismecenter NordBo Aalborg 
Kimmie Falk Jensen, Tietgen, AspIT, Odense 
2 suppleanter 
Valg af 1.suppleant: Marianne Mikkelsen, IBOS  



  

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde (20/11-15) 

7. Valg af revisor. 
Trekroner revision blev valgt.  

8. Eventuelt. Ingen emner her 


