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Generalforsamling i LU Østjylland 
 
Referat af generalforsamlingen den 22. februar 
 
1) Valg af dirigent.  
Jonas Hyldgaard Steinmetz er valgt. 
Jonas konstaterede, at dagsordenen er udsendt rettidigt og generalforsamlingen er herved 
lovformlig. 
 
2) Valg af referent.  
Thomas Esbøl Nielsen er valgt.  
 
3) Bestyrelsens beretning.  

 
Bestyrelsens beretning for perioden 23. feb. 2018 – 22. feb. 2019 

”Den korte udgave” 
 
Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af: 
Klaus – Formand og lønforhandler Norddjurs 
Michel – næstformand  Aarhus 
Birthe – kasser  Skanderborg 
Jonas – Bindeled til kursusudvalget Aarhus 
Thomas – Referent   Syddjurs 
 
Kasper - 1. Suppleant   Syddjurs  
Jette – 2. Suppleant   Aarhus 
 
Konferenceudvalget: 
Pernille - Aarhus,Thomas - Syddjurs , Stine – Horsens, Anne - Silkeborg , Michael – Skanderborg , 
Finn/Henrik – Randers 
 
 



Status 
På baggrund af de på generalforsamlingen stukne retningslinjer for kredsens arbejde har vi: 
Afholdt fem bestyrelsesmøder  - alle deltager og bidrager konstruktivt til arbejdet. Vi satte os for at 
afholde et medlemsmøde, samt en fælles Julefrokost (28 tilmeldte), dette blev gjort i forbindelse 
med et indledende besøg og rundvisning på DoKK1 forud for julefrokosten for alle medlemmer på 
”Slap af”.  
 

 Kursusudvalget har afholdt endnu en god konferencen – hvor vi ser igen ser en stor arbejdes 
iver og ihærdighed for at skabe endnu en udviklende konference for alle deltagere  
 
Personligt ser jeg meget frem til konferenceudvalgets nye konference omkring Leg, læring og 
kreativitet ud fra det ny udarbejdet kommissorium med inspirationsoplæg fra 
ungdomsskolerne. Der er ligeledes udarbejdet et kommissorium for studieturer 
 

 Som formand har jeg deltaget i kredsformandsmøder, kredsbestyrelseskonference samt 
lønforhandlermøder 

 

 Vi har fået nye medlemmer og hjertelig velkommen til jer!  
 
Som kredsformand har jeg været til møder med hovedbestyrelsen omkring den nye 
ungdomsskolelederuddannelse i samarbejde med COK: Strategi og ungdomsskoleledelse i 
bevægelse, hvor Pernille og jeg ligeledes deltog i Taske Forcen 

Tak for et godt år – et år, hvor vi i bestyrelsen endnu engang har mærket opbakning til arbejde vi 
gør.  

Fremtiden 
Hvis vi i bestyrelsen skal se lidt frem i tiden, kommer vi til at ligge os i strømmen af 
hovedbestyrelsens tanker om hvad en fagforening skal kunne for den enkelte. Bestyrelsen mener at 
hovedfokus hos kreds Østjylland skal ligge på det fagforeningsmæssige 
 
I den anledning vil bestyrelsen gerne rose kursusudvalget for endnu en gang at have sammensat et 
fantastisk program til årets konference – Mange tak for det! 
 
" Til bestyrelsen – tusind tak for samarbejdet – tak for troen på mig - tak for udvist tålmodighed – 
tak for indsatsen og den gode tone!" 
 
og til jer alle håber vi i bestyrelsen at vi ses til Årsmødet: Tak for et godt år! 
 
På vegne af LU Kreds Østjylland 
Klaus Bluhme Knudsen 
 
4) Præsentation og debat af COK uddannelsesforløb i LU regi.  
Nu er der muligheder for en uddannelse rettet mod ungdomsskoleledere. Der lægges op til en 
drøftelse blandt medlemmerne: 
Positiv respons  - der er allerede tilmeldinger. Der opfordres til, at hele at hele teams deltager – det 
kan dog være vanskeligt pga. tidsperspektivet. 



Kan der komme en anden gang? Den samlede pakke kan ikke komme igen – der vil måske komme 
enkelte elementer i en anden sammenhæng. Uddannelsen tæller  5 ets point.  Underviserne ikke 
endnu ikke kendte. 
 
5) Kursusudvalget præsenterer de vedtagne kommissorier.  
Pernille Refstrup, UngiAarhus gennemgik kort kommissoriet om Brædstrup konferencen.  Der var 
en drøftelse om, hvem der skal deltage i konference og hvorvidt indholdet af konference skal være 
rettet mod ledere eller mod en bredere gruppe i ungdomsskoleverdenen. Ligeledes blev det 
understreget, at foreningen har et pædagogiske og fagforeningsmæssige formål. 
 Vdr. kommissoriet om ture og rejser – Pernille gennemgår og efterspørger kommentarer. Ingen 
kommentarer. 
 
Begge kommissorier sættes på LU Lederforum. 
 
6) Indkomne forslag. 
 Der er ikke kommet nogle indkomne forslag.  
 
7) LU netop nu. v/Michel Larsen LU hovedbestyrelsen.  
Der er forandringer på hjemmesiden for at give et mere tidssvarende udtryk. 
Facebook er en af midlerne til at nå medlemmerne, der er både en officielle åben side og en  lukket 
gruppe.  
Der er foretaget en kortlægning af kompetencer i ungdomsskolen, denne kommer til årsmødet. 
Folkemødet på Bornholm, med LU som deltager var en gevinst . Der skal arbejdes med en mere 
proaktiv rolle i debatten.  
Der var kredsbestyrelsesmøde i januar, bl.a. om forberedelse af årsmødet.  KL  var procesledelsen 
på dagen og der lægges op til workshops på dagen. 
Der er afholdt HU-konference i september. 
LU formanden er meget aktiv og kommer tættere på relevante samarbejdspartnere.  
 
8) Regnskab 2018. v/ kasserer Birthe.  
Gennemgang  ved Birthe    
 
Kommentarer til regnskabet:   
42 medlemmer 9 pensionister, 1 æresmedlem 
 
9) Budget 2019. v/kasserer Birthe 
Budgettet gennemgået. 
 
Der er en underskudsdækning i forhold til Brædstrup konferencen på 25.000,- kroner. 
Underskudsgaranti til studieturene kan overvejes. 
 
10) Tema: Bestyrelsen vil lægge op til debat om hvordan vi bruger vores økonomi 
konstruktivt i forhold til det fagforeningsmæssige aspekt af vores forening… 
 
Følgende blev nævnt fra medlemmerne: 

1) Princippet er at pengene  bruges på medlemmerne., bl.a. til medlemsrabatter ved 

forskellige arrangementer 



2) Brande ungdomsskolerne – ansætte en medarbejder der kan fortælle den gode historier 

på de sociale medier.  

3) Pengene skal arbejdes hos medlemmerne 

4) Psykologhjælp til ledere  

5) Sundhedsforsikring til medlemmerne 

6) Supervision og coaching 

7) Ikke enkeltstående aktiviteter, men aktiviter der rækker fremad  

8) Skal drøftelsen ligge på landsplan? 

9) Noget der profilerer LU og dermed tiltrække nye medlemmer 

10) Hverveanalyse  - hvorfor fravælges LU af nogle 

11) Mentorordning på tværs af kommuner – indføring i LU til nye medlemmer 

12) Undersøges hvorvidt der kan indgås et partnerskab med andre foreninger 

13) Bestyrelsen tager det videre til hovedbestyrelsen  -  Michel undersøger nærmere og 

formulere 

Det besluttes at bestyrelsen udarbejder principper for hvordan midler fremadrette kan bruges til 
gavn for alle medlemmerne i Kreds Østjylland, hvor rammerne er Styringssæt og 
foreningsgrundlaget for LU vedtaget 2018 :  
 
https://www.lus.dk/wp-content/uploads/a5-lu-styringssaet-og-forretningsgrundlag-2018-m-
rettelser-2.pdf 
 
11) Valg af formand. 
Klaus Bluhme Knudsen UngNorddjurs er på valg og genopstiller.  
Klaus er valgt 
 
12) Valg til bestyrelsen. 
Michel Larsen, UngiAarhus og Thomas Esbøl Nielsen, Syddjurs er på valg og genopstiller.   
Valgt 
 
13) Valg af 2 suppleanter. 
1. sup. Jette Dahl, Aarhus, er kandidat  
Valgt 
 
2. sup Kasper Knudsen, Syddjurs, er kandidat.  
Valgt 
 
14) Valg til kursusudvalget: (Gerne en repræsentant fra alle kommuner) 
Følgende har siddet i udvalget i 2018: 
Michael Stevens, Skanderborg, Thomas Stenumgaard Lind., Syddjurs, Anne Kristine Skou Jensen, 
Silkeborg, Pernille Refstrup, Aarhus. Henrik Bille 
og Finn Sørensen, Randers, Stine Kjølholt, Horsens.  
Finn og Henrik trækker sig. Resten er genvalgt. 
 
15) Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant, 

https://www.lus.dk/wp-content/uploads/a5-lu-styringssaet-og-forretningsgrundlag-2018-m-rettelser-2.pdf
https://www.lus.dk/wp-content/uploads/a5-lu-styringssaet-og-forretningsgrundlag-2018-m-rettelser-2.pdf


Gitte Vistisen og Henrik Larsen er kandidat.   
Valgt  
 
Eventuelt. 

1) Ungdomsringen, ved Per Larsen, orienterede om aktiviteter og tiltag. 

2) Gitte Solberg orienterede om en ny stilling i Odder ungdomsskole, som det opfordres at 

søge 

3) Steen Nielsen videregav en hilsen fra pensionisterne  

4) Ungdomsskoleforeningen ved Pernille orienterede om de 26 mio. til Fakta fritidsprojekter, 

landsmøde 2.5., og om møde 25.3. om fritidsundervisning og branding 

Thomas Esbøl Nielsen  
Referent 


