
Kreds Østjylland                                           

Deltagere: 
Michel Jean Larsen, Birthe Lykke Laursen, Thomas Esbøl Nielsen, Jonas Hyldgaard Steinmetz, og 
Klaus Bluhme Knudsen 

Tidspunkt Søndag d. 13. januar 19 kl. 18-23 

Mødested Fjelsted Skov kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, 
Danmark, Fyn 

Mødeleder Klaus Bluhme Knudsen 

Referent Thomas Esbøl Nielsen/Klaus Bluhme Knudsen 

Fraværende Kasper Knudsen og Jette Dahl 

 

Bestyrelsesmøde - Referat 
 

1) Velkomst v/Klaus 
 

2) Godkendelse af sidste referat 
Godkendt 
 

3) Godkendelse af dagsordenen  
Godkendt 
 

4) Nyt fra Formanden  
v/Klaus 
Der blev lavet en foreløbig aftale i Århus i forbindelse med ny struktur i Aarhus Kommune, 
hvor det oprettes fem område i stedet for de fire der er i dag. Der er fjernet et ledelseslag 
og der vurderes på om opgaverne flyder op eller ned til FU-området.  Derfor løber aftalen til 
foråret, hvor man så tager aftalen til revision i forhold til ledernes arbejdsbyrde. 
 

5) Nyt fra Hovedbestyrelsen  
v/Michel 
Punktet udskydes til i morgen på kredsbestyrelseskonferencen 
  

6) Kursusudvalget v/Jonas 
a. Herunder godkendelse af kommissoriet 

 
7) Generalforsamling 

Der er udarbejdet dagsorden samt indkaldelse til generalforsamlingen – den endelige 
dagsorden udsendes 7 dage forinden generalforsamlingen. Punkter til dagsordenen skal 
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen d. 22. februar. 
 
Bestyrelsen indstiller Jonas som dirigent 
Bestyrelsen indstiller Thomas til referent. 



Bestyrelsen indstiller til at kredskontingentet fastholdes på 60,- pr. måned 
 

 
8) Det har tidligere været muligt for medlemmerne i LU at tegne en sundhedsforsikring 

(Firmaforsikring + ægtefælle) gennem Tryg-forsikring – opfølgning fra sidste møde 
Der er taget kontakt til Bo Dyregaard, der fortæller at det ikke er mulighed, da foreningen er 
for lille til at kunne tegne en forsikring. 
 

9) Økonomi 
Der er en saldo på 200.000,- kr. 
 

10) Evaluering af julearrangement 
Der var stor begejstring for arrangementet. Både i forhold til DOKK1 og det efterfølgende 
arrangement. Bestyrelsen er enige om at gentage julefrokosten i 2019, hvor alle 
medlemmer inviteres igen.  
 

11) Henvendelse fra Steen (tidligere formand) omkring pensionisternes deltagelse i 
generalforsamling i LU Østjylland 
Steen kontaktes og han inviterer pensionisterne til at deltage i generalforsamlingen under 
de gældende regler. 
 

12) Eventuelt 
 
Referent 
Thomas Esbøl/Klaus Bluhme 


