
Vedtægter LU-Østjylland  

LU - Østjylland – Landsforeningen af Ungdomsskoleledere  

Vedtægter for LU - Østjylland.  

§ 1 Kredsens navn er LU - Østjylland.  

§ 2 Kredsen består af LU’s medlemmer i de kommuner, som LU har henført til kredsen. 

 § 3  

Stk. 1. Kredsen er i hele sit virke underlagt bestemmelserne i LU’s vedtægter og beslutninger 

truffet af LU’s årsmøde.  

Stk. 2. Kredsens opgave er at varetage medlemmernes pædagogiske og 

fagforeningsmæssige interesser i lokalområdet inden for rammerne af stk.1.  

§ 4  

Stk. l. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen. stk. 1 i. Nyt forslag: Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. Februar til 31 Marts. 

 Stk. 2. På generalforsamlinger har hvert almindeligt medlem i henhold til LU’s vedtægter én 

stemme. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. 

 Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflerhed.  

Stk. 4. Over generalforsamlingen udfærdiges et beslutningsreferat, der underskrives af 

referenten og dirigenten. Beslutningsreferatet offentliggøres på LU’s hjemmeside senest 14 

dage efter generalforsamlingens afholdelse. 

 § 5  

Stk. l. Ordinær generalforsamling bekendtgøres af kredsbestyrelsen med mindst l måneds 

varsel. 

Stk. 2. Bekendtgørelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden, der mindst skal omfatte 

følgende  

punkter:  

l. Valg af dirigent og referent.  

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Regnskab.  

4. Indkomne forslag.  

5. Fastsættelse af kredskontingent  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

 8. Valg af kritiske revisorer. 

 9. Valg af revisorsuppleanter.  
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10. Eventuelt.  

 

Stk. 3. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredsbestyrelsen i hænde 

senest en uge før generalforsamlingen. 

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af kredsbestyrelsen, eller når mindst 

l0 % af kredsens stemmeberettigede medlemmer kræver det med angivelse af motiveret 

dagsorden. 

Stk. 5. Kredsbestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest to måneder 

efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen bekendtgøres af kredsbestyrelsen senest 14 

dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 § 6 

 Stk. l. Kredsbestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.  

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling vælges af og blandt kredsens almindelige 

medlemmer - i ulige år: formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. - i lige år: 2 

bestyrelsesmedlemmer. - hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter og 2 kritiske revisorer og 1 

revisorsuppleant. Alle suppleanter vælges i prioriteret rækkefølge. - hvert år: et kursusudvalg 

uden fast deltagerantal.  

Stk. 3. Alle valg har virkning fra generalforsamlingens sluttidspunkt. Formand og øvrige 

bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Øvrige vælges for et år. Suppleanter indtræder ved 
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Stk. 4. Fratræder formanden inden udløbet af sin valgperiode, vælger bestyrelsen en 

formand af sin midte. Nyvalg af formand for den resterende valgperiode foretages på 

førstkommende generalforsamling.  

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med 

(næstformand, kasserer, øvrige hverv). Bestyrelsen kan etablere og nedlægge udvalg.  

Stk. 6. Kredsbestyrelsens beslutninger er gældende, når mindst halvdelen af 

bestyrelsesmedlemmerne stemmer for.  

Stk. 7. Kredsen ledes og tegnes af kredsformanden. Bestyrelsen samles til møder på 

formandens foranledning, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne kræver 

det. I sidstnævnte tilfælde skal mødet afholdes senest to uger efter at begæringen er 

fremkommet. 

 § 7  

Stk. l. Til driften af kredsen kan opkræves et kredskontingent.  

Stk. 2. Kredsens regnskabsår er kalenderåret.  

§ 8  

Stk. l. Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling. 
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Stk. 2. Beslutning om vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen 

afgivne ja/nej-stemmer går ind for ændringen.  

§ 9 Disse vedtægter træder i kraft straks ved vedtagelsen. Vedtægternes endelige gyldighed er betinget af 

LU's godkendelse.  

 

Således vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling D. oktober 2021 

 

 Kredsformand Jonas H. Steinmetz  Dirigent Michel Larsen 


