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Bestyrelsesmøde 
 

1) Velkomst 
 

2) Godkendelse af sidste referat. Godkendt 
 

3) Godkendelse af dagsordenen. Godkendt 
 

4) Nyt fra Formanden v/Klaus.  
Klaus har deltaget i kredsformandsmøde på Fyn. Der blev bl.a. drøftet 10. klasse, og hvilken 
rolle ungdomsskolen skal spille Der blev også drøftet LU’s kommunikationen med 
omverdenen, hvor den primære kommunikationsform er Facebook og hjemmesiden.  
Generel er kredsformandsmøderne gode til netværksdannelsen og indsigt i andre kredses 
udfordringer. 
Klaus er blevet en del af en Taskforce, hvor partnerne er COK og LU. Der arbejdes med en  
lederuddannelse med ungdomsskoletilgang. 
Klaus forsøger jævnligt kontakt til ikke-medlemmer om et medlemskab og indsigt i LU’s 
virke.  
 

5) Nyt fra Hovedbestyrelsen v/Michel.  
På Kredsbestyrelses konference i Brædstrup er uddannelsen for ledere et tema   
den 14.1.2019. 
Årsmødet fremover vil indeholde hovedtaler + 4 workshop om onsdagen, årsmødet med 
cafe torsdag og fredag med foredrag. Arrangementet afholdes den 3.-5. april.  
 
Der lægges op til en kortlægning af medlemmernes arbejdsopgaver. 
 

6) Kursusudvalget v/Jonas.  
Der har været et møde mellem Jonas og Pernille om et kommissorium vdr. studieture. 
Oplægget fremlægges fra Jonas. Det er ikke færdigt pt. og skal derfor ikke offentliggøres. 
Et kommissorium om Brædstrup er undervejs og der er lavet interview undervejs.  



Der blev drøftet fordele og ulemper ved det nye tiltag i Brædstrup og der er fuld opbakning 
til kursusudvalget fra bestyrelsen. 
 

7)  Det har tidligere været muligt for medlemmerne i LU at tegne en sundhedsforsikring 
(Firmaforsikring + ægtefælle) gennem Tryg-forsikring – er det stadig muligt ? V/ Birte 
 
Der findes en ordning for alle medlemmer – Bo skal undersøger om aftalen er gældende. 
Michel tager kontakt. 
 

8) Økonomi.  
Der er udleveret et regnskab. Pt er bankbeholdningen på 241.077,- 
 

9) Up date på julefrokost arrangement v/Michel og Jonas.  
22 tilmeldte d.d. 
Kursusudvalget vil gerne bidrage på dagen om oplæg Brædstrup-formen. 
 

10) Eventuelt.  
Kursus for pensionisterne er aflyst pga. for få tilmeldte. 

 
 
Med venlig hilsen 
Michel Larsen 


