
Foreningen af lærere i International økonomi 

Årsmøde den 22. – 23. maj 2019 

Referat af Generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 

a. Kent Cramer blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, 

dog at den bør afholdes inden udgangen af april måned. Til næste generalforsamling 

vil der komme forslag om, at dette ændres til udgangen af et skoleår. 

2. Formandens beretning – Jørgen Sauer fremhævede følgende: 

a.  Opstart af Foreningens nye hjemmeside – det har været et stort arbejde. Det kan 

ikke forventes at EAN-betalingsfunktionen kommer til at fungere, da det kræver et 

stort manuelt arbejde. Betaling for deltagelse i kurser/kontingent vil derfor også 

fremover være bankoverførsel eller betaling med kort. 

b. Implementeringen af gymnasiereformen har krævet en kæmpeindsats fra mange 

sider – ikke mindst fra Fagkonsulent Claus Timm. Der har været et meget stort 

arbejde med: 

i. Udarbejdelse af læreplaner + vejledninger 

ii. Afviklinger af FIP-kurser, mv. 

iii. Bøger  

c. Der har i årets løb været arrangeret fælles kurser for IØ, ER og VØ/AFS. Til 

efteråret udbydes et nyt kursus i ”Skriv økonomisk/Skriftlighed i faget” – datoer er: 

i. Ringsted den 3. september 2019 

ii. Horsens den 5. september 2019 

d. Foreningens Facebook – opfordringer til alle om at tilmelde sig. 

e. Foreningen har støttet op om bogprojektet: ”Merkantil fagdidaktik”, som fremover 

vil være pensum ved IØ-pædagogikum. Foreningen har ydet et tilskud til projektet 

på kr. 20.000. Formanden roste især Kirsten Vejlstrups store indsats som tovholder, 

både i forbindelse med bogprojektet og udviklingen af ovennævnte kurser. 

f. DM i Nationaløkonomi blev fremhævet og rost for det store arbejde – næste 

ombæring er 16. november 2019.05. 

g. Det var med beklagelse af ”december-mødet” blev aflyst, men årsagen var et 

sammenfald af flere aktiviteter, herunder FIP-kurser. Der vil blive afholdt et 

”december-møde” i København. Det bliver sammen med et FIP-kursus. 

h. Alle blev opfordret til at anvende EMU og tilmelde sig den nye ”EMU”. 

i. Ligeledes var der en opfordring fra formanden om at man sikrer, at nye kolleger på 

skolen får viden om Foreningen. 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

3. Kassereren gennemgik regnskab – der var en kortere diskussion om egenkapitalens størrelse. 

4. Ingen indkomne forslag 

5. Kontingentet vil også fremover være kr. 200. 

6. Jacob Gade ønskede ikke at fortsatte i bestyrelsen – en meget stor tak til Jacob for indsatsen 

gennem mange år. Bestyrelsen består igen af 6 medlemmer som er: 



Jørgen Sauer, Samuel Friberg, Lars Dombrowsky, Lene Johansen, Gitte Canon og Christian 

Pedersen. 

Suppleanter er: Christoffer Pedersen og Rasmus Jørgensen 

7. Der blev valgt 2 nye revisorer: Henrik Baltzer og Jørn Reckmann 

8. Der blev ikke valgt revisorsuppleanter 

9. En reminder om DM i Nationaløkonomi 

 

Fagkonsulent Claus Faber Timm blev som afslutning på generalforsamlingen takket for sin 

meget store indsats for faget gennem de sidste 7 år. Claus har udført et kæmpearbejde for faget, 

navnlig i forbindelse med reformen. Han blev også rost for at være en lyttende og 

imødekommende fagkonsulent, som har fokus på både den fagfaglige del og den pædagogiske 

udvikling inden for faget. 

 

 

 Referent: Lene Johansen 

 

 

 


