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Guide
Vedtagne ting står med grønt
Nedstemte ting står med rødt

Fredag
Der opklares praktiske oplysninger om mødet og generalforsamlingen.

Punkt 1: Formalia
Formanden åbner mødet

1. Valg af dirigenter.
Bestyrelsen har indstillet Jeanette Kusk og Karine Nicolajsen.
Jeanette Kusk og Karine Nicolajsen er valgt som dirigenter og leder mødet

2. Valg af referenter
Bestyrelsen har indstillet Aisha Law og Luna Wassini
Aisha Law og Luna Wassimi er valgt som referenter

3. Valg af stemmetællere.
Nr. 4, 14, 1, 15 og Jeanette stiller op og er valgt

4. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes

5. Godkendelse af forretningsorden for Generalforsamlingen (GF)
Forretningsorden gennemgås

Der er to ændringsforslag til forretningsorden.
§ 18: Ændringsforslag så deadline for at opstille til bestyrelsen ligger fredag kl.
23.45 fremfor lørdag 23.45.

Pro: på den måde har man mulighed for at lære de måske kommende
bestyrelsesmedlemmer bedre at kende før man stemmer, og ikke er påvirket af diverse
drikkelse når man skal stille op.
Contra: man skal beholde den lørdag, så nye elevråd kan få en chance for, at lære
proceduren og foreningen at kende før de skal tage stilling til, om de vil stille op.
Ændringsforslag til ændringsforslag: Der kommer et ændringsforslag til
ændringsforslaget om, at deadline bliver lørdag kl. 12.
Ændringsforslaget til ændringsforslaget vedtaget
Ændringsforslaget vedtaget

§ 1 stk. 2: Ændringsforslaget går ud på, at der vælges 2 i stedet for 3 referenter.
Pro: der er 3 fra sekretariatet der er til stede på GF, og det er smart og fleksibelt hvis de
alle tre kan være referenter under GF.
Ændringsforslaget bliver vedtaget



Forretningsordenen godkendes

I kraft af det nye ændringsforslag bliver Mayasa nomineret som referent af bestyrelsen.
Mayasa bliver valgt som referent, sammen med Aisha og Luna

Der tjekkes at alle er stede og at alle har modtaget en stemmeseddel.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning.
Formanden beretter mundtligt om årets gang. Det kan findes skriftligt i det udsendte
kompendium. Der er dog sket ting efter udsendelsen af det udsendte kompendium, som
også blev gennemgået:
Taxameter. Der er lige blevet lavet et udvalg i undervisningsministeriet der snakker om,
hvordan taxametersystemet skal se ud fremadrettet. LH og andre elevorganisationer er
en del af disse udvalg. LH har tænkt sig at lave et konkret udspil.

Der åbnes op for kommentarer på beretningen.

Kommentar 1: Der bliver stillet spørgsmål ved hvordan man håndterede den konkrete
sag i starten af året ift. at lærerne kiggede igennem elevernes facebook efter eksamen.

Der bliver forklaret, af LH først blev kontaktet af en elevrådsformand. Først
forsøgte man med en dialog med rektor. Da dette ikke fungerede snakkede man med
uddannelseslederen. Da dette heller ikke fungerede, snakkede man så med en journalist,
der fandt ud af, at det eksisterede på flere skoler. Herefter lagde man pres på skolen,
som herefter stoppede med at kigge igennem elevernes facebook.

Kommentar 2: Formanden fra region Nordjylland fortæller, at det går godt i deres region.
De havde det sidste år et opstartsmøde med 10 deltagende, og har derigennem fået nye
aktive, der er blevet ved med at deltage i møderne. De har samarbejdet med andre
elevorganisationer mellem de aktive baser. De har været med til at planlægge
medlemskonference samt pre-GF.

Beretningen er vedtaget

Punkt 3: Økonomi
Bogholderen gennemgår regnskabet for GF. Det gøres klart at regnskabet er godkendt af
både revisor og bestyrelse. Alt i alt har vi haft færre omkostninger og flere indtægter end
hvad vi har regnet med.

Der åbnes op for opklarende spørgsmål omkring posterne.

Kommentar 1: Der spørges ind til hvorfor DUF koster så meget.
Der forklares hvad DUF er. Personen der stillede spørgsmålet troede at der var snakke
om DUF rejsebureau og ikke Dansk Ungdoms Fællesråd.



Kommentar 2: Der spørges ind til hvorfor interne møde har overskredet budgettet og
fylder en del.
Størstedelen af dem der kommer til interne møder kommer fra Jylland, hvoraf
transporten koster. Det handler også om forplejning til bestyrelsesmødet, heriblandt
alternative spisevaner.
Det at der ikke bliver LH academy gør, at vi må bruge noget af det tilskud vi får på andre
ting, såsom GF og interne møder. Ellers ville man risikere at miste dette tilskud i
fremtiden.

Der stemmes om det samlede regnskab

Regnskabet godke ndes.

Formanden afslutter med nogle praktiske kommentarer.

Lørdag
Der tjekkes hvem der er til stede og hvem der er stemmeberettiget
Aktivisterne og sekretariatet præsenterer sig.

Punkt 4: Behandling af vedtægter

To ændringsforslag ønskes at blive trukket.
Ændringsforslag (ÆF) 1: Ændre organisationens navn til Merkantil Elevforening
Ingen ønsker at opretholde ændringsforslaget, så det bliver trukket
ÆF 21 (§ 33 stk. 2): Paragrafen skal ændres fra “fjerdehøjeste” til “fire højeste”
Ingen ønsker at opretholde ændringsforslaget, så det bliver trukket.

Herefter fortsætter vi med vedtægtsændringerne
ÆF2 (§ 1): Man ønsker at ændre vores engelske navn, da man ikke synes det nuværende
lyder godt.
Ændringsforslag 2 vedtaget

ÆF 3 (§ 4 stk. 2): Man vil ændre medlemsdefinition. Vi ønsker at alle skal kunne være
med i organisationen om de er i praktik eller ej.
Ændringsforslag 3 vedtaget

ÆF 4 (§ 7 stk. 2): Man vil tilføje et nyt stk. 4, Man ønsker, at kunne eksludere folk fra
organisationen hvis de ikke afholder arrangementets regler.
Ændringsforslag til ændringsforslaget: Da der allerede er et stk. 4 i paragraffen. Derfor
vil man tilføje den, så den er stk. 4 d. i stedet for.
Ændringsforslaget til ændringsforslaget vedtaget
Ændringsforslag 4 vedtaget



ÆF 5 (§ 7 stk. 3). Man vil tilføje et nyt stykke efter stykke 3. Bliver man eksluderet eller
midlertidigt udelukket kan man omstøde denne beslutning med et ⅔ flertal af
forretningsudvalget.
Der kommenteres, at der ikke er hjemmel for midlertidig udelukkelse i paragraffen, og
kun eksklusion
Ændringsforslag til ændringsforslaget: ændringsforslaget omhandler kun eksklusion
og ikke midlertidigt udelukkelse.
Ændringsforslaget til ændringsforslaget vedtaget
Ændringsforslag 5 vedtaget

ÆF 6 (§ 7 stk. 4). Denne paragraf er vedtægts stridigt. Derfor kommer der et
ændringsforslag til ændringsforslag
Ændringsforslag til ændringsforslag: Man sletter midlertidigt udelukkelse og
eksklusion. I stedet tilføjer man, at det kun gælder hvis det er en ankesag.
Ændringsforslaget til ændringsforslaget vedtaget
Ændringsforslag 6 vedtaget

ÆF 7 (§ 9). Navnet ændres fra Generalforsamling til Landsmøde, da det lyder bedre.
Dette ændringsforslag vil betyde, at hver gang der står generalforsamling vil der stå
landsmøde i resten af vedtægterne..
Con: Generalforsamling er mere dækkende ift. ordbogsdefinitionen. EEO og DGS har
landsmøde, og ved at beholde generalforsamling kan vi differentierer os.
Ændringsforslaget ikke vedtaget

ÆF 8 (§ 11 stk 2). Man ønsker at det bliver mere juridisk korrekt ved at referere tilbage til
§4, så medlemsdefinitionen bliver mere præcis.
Ændringsforslag 8 vedtaget

ÆF 9 (§ 11 stk 3). Man ønsker at erstatte et stk. 3, og udspecificere hvad der skal være
med i udsendingen. .
Ændringsforslag 9 vedtaget

ÆF 10 (§ 11 stk 4). Tilføje stk. 4. og betyder at man kun sender det digitalt i stedet for
skriftligt. Det er ikke nødvendigt da det bare er tilføjelser, og ikke selve udsendingen.
Ændringsforslag til ændringsforslag: Det gøres klart, at det erstatter i stedet for at tilføje
stk. 4

Ændringsforslaget til ændringsforslaget vedtaget
Ændringsforslag 10 vedtaget

ÆF 11 (§12+25 stk. 2+2). Ved at henvise til § 4 kan man specificere hvem der er
medlemmer.
Ændringsforslag 11 vedtaget

ÆF 12 (§12+25 stk. 4+4). Ved at henvise til § 4 kan man specificere hvem der er
medlemmer.



Ændringsforslag 12 vedtaget

ÆF 13 (§12+25 stk. 7+7): Man ønsker at tilføje et nyt stk. 8  stk. 7. til et nyt stk. 8
Ændringsforslag 13 vedtaget

ÆF 14 (§14 stk. 5): Der er ikke arbejde nok til at to uddannelsespolitiske landsvalgte, og
man vil derfor nedlægge den ene stilling.
Ændringsforslag 14 vedtaget

ÆF 16 (§17): Man ønsker at rykke den nuværende §17 til §15. Da den blev tilføjet sidste år,
og kom derfor i bunden af vedtægterne. Det ville give bedre mening ift. indholdet at
bytte om på disse to.
Ændringsforslag 16 vedtaget

ÆF 17 (§18 stk. 3): man ønsker at inkludere alle elev og studenterorganisationer, så det
ikke blot er dem inden for elev og studenter bevægelsen.
Ændringsforslaget 17 vedtaget

ÆF 18 (§19): uddybelse
Ændringsforslag 18 vedtaget

ÆF 19 (§19): ændring af foregående
Ændringsforslag 19 vedtaget

ÆF 20 (§24): skriftlig og digital indkaldelse skal også ske på medlemskonferencen,
ligesom på General Forsamlingen.
pro: strømline medlemskonferencen med generalforsamlingen. Sendes det digitalt er
der nogle elever der ikke modtager indkaldelsen. Ved en skriftlig indkaldelse når man ud
til flere, og man sikre at alle modtager indkaldelsen.
con: det er dyrt at sende ud med post og desuden spild af papir. Eleverne læser det ikke
på skrift, men læser det digitalt

Ændringsforslag til ændringsforslag: sende en forkortet indkaldelse på skrift med post,
og resten af indkaldelsen skal ligge elektronisk.

Ændringsforslag til ændringsforslag vedtaget
Ændringsforslag 20 vedtaget

ÆF 22 (§35). Man ønsker at beskrive hvad for nogle kommuner der er en del af de
forskellige regioner. Man ligger også Sydjylland og Fyn sammen, hvilket man ønsker pba.
det sidste års aktivitet (eller manglende).
Ændringsforslag til ændringsforslag 1: Man ønsker at indsætte Aalborg i region
Nordjyllande, da man glemte at tilføje den, da man lavede det.
Ændringsforslag til ændringsforslag 2: Man ønsker at fjerne Roskilde fra region
Hovedstaden til Sjælland, da det burde følge andre opdelinger.



Con ændringsforslag til ændringsforslag 2: Da man ønsker at der er ligelig fordeling af
regioner, ønsker man at beholde Roskilde til hovedstaden. Region hovedstaden har i
forvejen ikke mange skoler, da mange af dem er campuser.
Pro ændringsforslag til ændringsforslag 2: Det giver mening at det passer til de
regionale grænser der i forvejen bruges.

Ændringsforslag til ændringsforslag 1 vedtaget
Ændringsforslag til ændringsforslag 2 vedtaget
Ændringsforslag 22 vedtaget

ÆF 23 (§35 stk. 3). Ændringsforslaget kan ikke behandles, da man har ændret paragraf
35. For at kunne gøre dette, skal man genåbne forhandlingerne af ændringsforslag 22.

Genåbning af forhandlingerne er vedtaget

Man ønsker at få indført så, at hvorvidt man betragtes som medlem bliver defineret pba.
§ 4.

Ændringsforslag 22 vedtaget

De nye vedtægter er vedtaget.

Punkt 5: Behandling af principprogram

Der tjekkes hvem der er til stede og hvem der er stemmeberettiget

Hovedændringsforslag: Der er en hoved ændring af principprogrammet fra bestyrelses
siden af. Det findes i kompendiet. Tanken bag forslaget er, at det gammelt
principprogram var forældet og fyldt med grammatisk fejl. Den primære ændring er
taxameter politiken.

ÆF 1 (s. 35, l. 18,24 og ): de merkantile erhvervsuddannelser skal ændres til den
merkantile eud
con: det vil ekskludere eux.
Ændringsforslag faldet

ÆF 2 til ÆF 1 (s. 35 l 24): Den merkantile eux omformulere til kombinationsuddannelse.
Ændringsforslag vedtaget

Ændringforslag 3 og 4 til ÆF 1 frafalder, da forstående er vedtaget og de ikke kan
behandles.

ÆF 5 til ÆF 1 (s. 36, l. 4,5): Ønsker sætning tilføjet
Ændringsforslag vedtaget



ÆF 6 til ÆF 1 (s. 36 l. 36): Alle elever skal ændres til enhver elev.
Ændringsforslag vedtaget

ÆF 7 til ÆF 1 (s. 37 l. 10): bestemt mellem “en” og “ungdomsuddannelse”
Ændringsforslag vedtaget

ÆF 8 er trukket.

ÆF 9 til ÆF 1 (s. 38 l. 19): sætning ønskes tilføjet efter linje 19.

Con: Fravær er fravær på hhx, der adskilles ikke mellem godkendt eller ej. Og sådan skal
det fortsætte med at være, for at undgå elever misbruger dette. Elever går glip af læring,
og dette giver også et billede på, hvor meget elever er til stede.
Pro: det skal kunne bevises, men dette er svært. Det giver elever mulighed og motivation
til at være politisk aktive generelt.

ÆF 1 til ÆF 9 til ÆF 1 : studerende skal ændres til elever
Ændringsforslag vedtaget

Afstemning af hele ÆF 9 til ÆF 1
Ændringsforslag vedtaget

ÆF 10 til ÆF 1 (s. 49 l. 8-36): slette forslag om lektiefri handelsskoler fjernet

pro: det er useriøst at kæmpe for dette. Det vil skabe mistillid i offentligheden. Der skal i
stedet fokuseres på undervisning med læreren og ikke lave lektier i skolen. Det lyder
som om man nægter at lave lektier derhjemme. Det er vigtigt også at have tid til at prøve
kræfter med fritidsarbejde, sport eller andet. Skal lektier laves i skolen koster dette
mange penge, giver længere skoledage, og koster mere da lærere skal være til stede. I
stedet kæmpe for flere tilbud af lektiecafeer. Man holdes længere tid i skolen, måske
færdiggør man sine lektier før tid, og kan ikke få lov at gå hjem.

con: de ressourcesvage får gavn af lektielæsning i skolen, frem for de ikke får det gjort
derhjemme og desuden uden hjælp. I skolen kan man få hjælp. Man er også træt og
umotiveret når man kommer hjem fra skole, og man får ikke lavet lektier. Personlig frihed
man kan lave lektier når man vil. Ikke alle skoler har lektie cafeer og ressourcer til at
hjælpe de udfordrede. Skaber solidaritet. lektielæsning er uddødt. Lektiecafeer ligger tit
midt i skoletiden, hvilket betyder at man skal vælge mellem undervisning eller lektie
hjælp.

ÆF 1 til ÆF 10 til ÆF 1 (s. 49 l. 8-36): Tekst ønskes erstattes. Forslag om obligatoriske
lektie cafeer.
Con: alle mister frihed, ressourcestærke til ressourcesvage. I stedet skal elever blive
bedre til at hjælpe hinanden.



ÆF 1 til ÆF 1 til ÆF 10 til ÆF 1 : slette en del af teksten i det nye ændringsforslag.
Ændringsforslag vedtaget

Afstemning af hele ÆF 1 til ÆF 10 til ÆF 1
Ændringsforslag faldet

ÆF 10 til ÆF 1
Ændringsforslag faldet

ÆF 11 til ÆF 1 (s.45, l.2-26): Ønsker at ændre tekst. Omhandler taxameter afsnittet.
Con: der går en del ting tabt, hvis det erstatter den eksisterende tekst. Dog burde der
være en udvikling af det fagdiferentierede taxameter i handlingsplanen i stedet. Det
sociale taxameter glemmes i den foreslåede tekst.  HHX er blevet tilført flere penge i
2016. STX HTX har flere udgifter i forhold til fag f.eks. kemi, fysik og idræt. HHX kræver
ikke samme redskaber, derfor får de færre penge.
Pro: Niels Brock tilbyder samme fag som stx, så hvorfor er de ikke finansieret på samme
vis.
Ændringsforslag faldet

ÆF 12 til ÆF 1 (s.45, l. 14): sætning ønskes tilføjet.
Ændringsforslag faldet

ÆF 1 til ÆF 12 til ÆF 1: niveauet skal være det samme på alle uddannelsesretninger,
men de andre retninger skal sættes ned til hhx.
Con: det burde være det samme niveau, men det behøver hverken være på hhx niveau
eller på stx/htx niveau.
Tilføjelsen er vedtaget

ÆF 13 til ÆF 1 (s. 47, l.18) : Kan ikke behandles, da det strider imod hvad der lige er blevet
vedtaget

Principprogrammet er vedtaget

Punkt 6: Behandling af handlingsplan

Den nuværende bestyrelse har prøvet at lave en handleplan ift. hvad der kunne være
spændende og relevant at arbejde med næste år.

Ændringsforslag 1: Det må gerne være et fokuspunkt for den fremtidige bestyrelse og
forretningsudvalg, at kigge igennem vedtægterne for småfejl, så det bliver rettet engang
for alle.

Ændringsforslag 1 vedtaget



Kommentarer 1: Hvad menes der med, at regionerne skal have en mere aggressiv
hvervning?
Det står uddybet i handlingsplanen, og handler om at afholde flere arrangementer.

Ændringsforslag 2: Man bør fokusere på at finde nyt navn sammen med medlemmerne.

Ændringsforslag 2 vedtaget

Handlingsplanen vedtaget

Søndag

Punkt 7: Behandling af udtalelser
Der tjekkes hvem der er til stede og hvem der er stemmeberettiget.

Forslag til udtalelse 1: EUV, elever over 25. forslag skal inkludere alle elever af alle
karakter og alder.

udtagelse er vedtaget

Forslag til udtalelse 2: elvernes arbejdstider skal overholdes.

udtagelse er vedtaget

Forslag til udtalelse 3: klasseloft EUD/EUX.
pro: for mange elever i klasserne, det er et stort problem, der kan mærkes i praksis.

udtagelse er vedtaget

Forslag til udtalelse 4: uddannelsesloft, opdateret udgave fra 2 år siden.

udtagelse er vedtaget

Forslag til udtalelse 5: digitalisering, bestyrelsen indstiller forslaget til nedstemning, da
den er forældet. Der er gode pointer, men den er for specifik.

udtagelse er faldet

Forslag til udtalelse 6: psykisk undervisningsmiljø. konkurrencementalitet bundet op på
karakterer har ført til øget stress, angst og depression. Ønske om klasseloft, ønske om
planlægning af lektier og afleveringer, reduceret støjniveau, feedback frem for karakterer,



udtagelse er vedtaget

Punkt 8: Valg
Præsentation af opstillede.

Første tale: opstilling til elevrådslandsvalgt, Luna Åris.
Anden tale: opstilling til uddannelsespolitisk landsvalgt, Amalie Höilund Johansen.
Tredje opstillingstale for opstilling til regionslandsvalgt, Victoria Grøn Uhrenfeldt.

Opstilling til næstformand: Asmus Carit Christensen

Opstillingstale til formand: Oliver Asmund Bornemann.

Der tjekkes hvem der er til stede og hvem der er stemmeberettiget endnu en gang.

Stemmeseddel præsenteres.

Valg af Formand
Oliver Asmund Bornemann - Valgt

Valg af Næstformand
Asmus Carit Christensen - Tillid

Valg af Landsvalgte

Elevrådslandsvalgt - Luna Åris - Tillid
Uddannelsespolitisklandsvalgt - Amalie Höilund Johansen - Tillid
Regionslandsvalgt - Victoria Grøn Uhrenfeldt - Tillid

Valg af Kritisk Revisor
Sarah Siddique - Tillid

Valg af Kritisk Revisor suppleant

Mads Rundstrøm - Tillid

Den nye bestyrelse
Den nye bestyrelse præsenteres
FU:



Amalie Salling
Vicor Johansen
Mads
Kira
Emil
Tobias

Eventuelt
Sarah Siddique: Takker af for to år som formand, og 4 år i organisationen.

Victoria Grøn Uhrenfeldt: takker af for posten i bestyrelsen. Facebook grupper er blevet
åbnet: “LH kerneakrive”, “LH regioner” og “LH bestyrelse 19/20”

Steffen og Michael deler gaver ud til medlemmer, der stopper i bestyrelsen. Steffen
takker af som aktivist.

Dirigent og ansatte takkes.

Hovedstaden diskuterer videre.

Generalforsamlingen erklæres for slut.


