
  
Medlemsmøde i L.U. Kreds Hovedstaden 

 

Dagsorden/Referat 
 

Medlemsmøde 
 

Dato: Onsdag den 23. marts 2022 kl 10.45-12.15 (Efter generalforsamlingen) 
 
Sted: Ung Fredensborg Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk 
 

Dagsorden 
 

Medlemsmøde 

 
Punkt 1: Valg af ordstyrer: - Peter Bjørn valgt 

Punkt 2: Valg af referent: - Tommy Troelsen valgt 

Punkt 3: ”Formandens skarpe øje” Stort og små siden sidst herunder indledning til dagens tema. -- Godkendt med 

stående ovationer (Se bilag) 

Punkt 4: Tema for dagen: Besøg af Lars Bucholt Kristensen fra Ungdomsskoleforeningen 

I forlængelse af vores seneste to medlemsmøde temaer om henholdsvis Klub i USK og Samarbejder med 
folkeskolen – Muligheder, udfordringer, Former og indhold set i et strategisk ledelsesperspektiv, får vi et oplæg 
om Ungdomsskoleforeningens kommende strategi. Herunder er der yderligere også tid til at drøfte snitflader 
mellem LU og Ungdomsskoleforeningen. 
 
Lars præsenterede Ungdomsskoleforeningen og fik indspark til den nye strategi, der er på vej. Herunder kom der 

ønsker fra salen om, at forskningsdelen med held kunne styrkes, hvis der er midler til dette. Lars lagde vægt på 

informationsstrømmen og de gode initiativer fra medlemsskolerne 

Det anglosaksiske og det danske sprog fusionerede smukt i flg. citat: 

”We don´t care, hvad du kommer med, men vi care hvad vi kan lave sammen ☺ 

 
Punkt 5: Nyt fra Organisationerne: Ungdomsskoleforeningen, Ungdomsringen, Friluftsrådet mv. 

Intet nyt fra Ungdomsringen og Ungdomsskoleforeningen ud over oplægget fra Lars  

Der opfordres til at søge midler i Friluftsrådet, som vi engagerer os i allerede 

 

 



  
Medlemsmøde i L.U. Kreds Hovedstaden 

 
Punkt 6: Kort introduktion til et samarbejde med ”To good to go” / V Per Nielsen                            

Fin gennemgang af konceptet, hvor flere kunne se mulighed for at etablere et samarbejde på tværs af vores 

skoler. Se vedhæftede powerpoint (Bilag) 

 

Punkt 7: Forslag om evt. ski/board instruktørkursus til ungdomsskolemedarbejdere. /v Lars fra Vallensbæk   

-Opfordring til at gå hjem og undersøge, om der er behov for et fælles ski/board instruktørkursus. Der skal være 

20 kursusparate, for at det er bæredygtigt. Lars er tovholder. 

Punkt 8: Evt     

Opfordring til, at vi kigger i retning af COK og Komponent, hvis vi vil udvikle nyt og moderne introuddannelse for 

nye ledere på området. 

Opfordring til at lave fælles kurser for nye bestyrelser om 4 år. 

 
Kommende medlemsmøder, alle dage kl 9-13:  
 
10/6-22 
 

Bestyrelsen, kreds Hovedstaden: 

Troels W. Lund Formand, trwlu@brondby.dk   

Søren Peter Kanne Møller, kasserer spkmo@gribskov.dk   

Jesper Væver Jensen, bkdjvj@gladsaxe.dk  

Peter Bjørn, pbj.us.uk@Taarnby.dk  

Karsten Mogensen, KAMO@hillerod.dk tilmeldinger til medlemsmøder! 

Hanne Tjessem, HanneTj@htk.dk (Har bedt om orlov) 

Nina Wittendorf Pedersen Næstformand– nina.wittendorf.pedersen@herlev.dk  

 

Kompetenceudvalget:  

Hanne Tjessem – Tåstrup  

Jakob Hammer-Helmich - Vallensbæk 

Tinne Guldagger - Rødovre 

Tommy Troelsen – Hillerød 

Kasper Jannæs - København 

Bjarke Ravn Gudbjerg - Helsingør 

 

Tilmelding til sker til Karsten Mogensen - KAMO@hillerod.dk  
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