
Formandens beretning 

Så gik der endnu et foreningsår i Kreds Østjylland, og om end at corona har domineret en stor del af 

hverdagen i ungdomsskolerne, så har foreningen været taget i brug – og det er bestyrelsens klare indtryk at 

om end at vi sjældent er mange til vore general forsamlinger, jamen så bruges LU hensigtsmæssigt som 

faglig forening af  jer medlemmer.  

Sidste år vedtog vi, i fællesskab på generalforsamlingen, at bestyrelsen skulle fokuserer på den mere løn og 

arbejdsmiljø mæssige del af fagforeningens virke. Det har vi gjort, vi kaldte kaldt det ”klar retning. I 

forlængelse af det har vi sendt opdateringer over vores arbejde ud, via medlemsmails til alle. På de 

tilbagemeldinger vi har fået på disse, så har det været et vellidt tiltag, som vi påtænker at fortsætte med. Af 

aktivitet kan jeg for indeværende foreningsår berette at Jeg som formand har  deltaget i en møde række og 

en hel del lønforhandliger. 

Lønforhandler møde 2 stk med LU i København. Disse møder er sparring på funktionen som lønforhandler, 

sammen emd de andre kredses lønforhandler og vores chefjurist Bo Dyregaard 

Bestyrelsesmøde 3 stks, 1 virtuelt og 2 fysiske. 

Kredsformandsmøder 1, det er med de andre kredses formænd, og Per Nielsen, vores fælles formand. 

herudover 1 ekstraordinær generalforsamling, hvor vi i kredsen havde et enkelt punkt, nemlig 1 

vedtægtsændring. Det blevet af de kortere og hurtige møder. Det var kun bestyrelsen der kom til mødet – 

derfor blev vedtægten også stemt enstemmigt og hurtigt igennem. Den ekstraordinære generalforsamling 

varede rekord hurtige 1,5 minutter 

Lønforhandlinger 22 

 Hvoraf 7 af disse krævede fysisk fremmøde, nogle af flere omgange 

Arbejdsmiljø relaterede møder mellem ledere 2 stks 

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for opbakningen og for indsatsten i år. 

 

OK21 kom på plads, næsten.. Jeg minder om at corona udskød forhandligerne mellem LU og KL, men endte 

med en forhøjelse af grundløns tillægget for alle 3 leder niveauer, fuld implementeret men først udmøntet i 

April 2022 – altså lige om lidt.  Når jeg siger OK21 næsten er på plads, så er det fordi, som nogle vil huske, at 

der stadig forhandles omkring muligheden for transparente kvalifikations og funktions berettigede tillæg 

mellem LU og KL. Der er indkaldt til møde hvor Bo og LU formand Per deltager på fællesskabets vegne.  

 

Jeg vil også gerne rette en stor tak til vores kursus udvalg, desværre bød 2021 ikke på vores årlige 

konference i Brædstrup, men i år vender vi tilbage, og selvom tilslutningen er lidt lavere end normalt, så er 

der rigtig god opbakning. Jeg glæder mig. 

Tak for jeres store indsats i planlægningen af LU ØST konferencen. 

Vores forening tæller pt. 55 aktive medlemmer, det er en stigning fra sidste år. Hvilket er rigtig godt.  



Det vigtigt at prioritere deltagelse og indflydelse i vores forening. Vi er en lille fagforening men en stor 

kreds, ikke desto mindre, så er det LU der varetager jeres og jeres skolers interesse. Så når bestyrelsen og 

kursusudvalget skal tilrettelægge indhold og kvalitet for jer medlemmer, er det naturligvis essentielt at i 

bakker op. Både med fremmøde, men også med idéer, viden og giver udtryk for de behov i har lokalt og på 

tværs. 

 

Jeg opfordrer altid i de medlemsmails vi sender, at I som medlemmer altid skal kontakte os hvis i har nogle 

inputs, spørgsmål eller andet på hjerte.  

Derudover vil jeg på det kraftigste opfordrer til at skulle man gå med overvejsler om pension, opsigelse 

eller lignende – så er det altid en god ide for mange af jer at kontakte foreningen med henblik på rådgivning 

om hvordan og hvornår noget timingmæssigt kan være en fordel. Der har i vores og andre kredse være 

eksempler på episoder hvor man opsagde sin stilling med henblik på pension, og først bagefter kontakter 

LU – men så er det for sent. 

 

Slutteligt vil jeg igen gerne takke for et godt samarbejde med bestyrelsen, og takke dem for tilliden til mig 

som formand. Jeg vil også gerne takke hele kredsen for at udvise stor opbakning til bestyrelsens arbejde, 

når jeg har snakket med medlemmerne individuelt. Det er en vigtig opgave vi løser, og der er vigtige 

opgaver foran os! 

 

Tak, 

 


