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Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 

Kreds Sydjylland 
LU 
Sydjylland 

Generalforsamling i LU Sydjylland  

Mandag d. 21. marts kl. 12.00- 14.30 på 
Kolding Ungdomsskole, C F Tietgens Vej 7C, 6000 Kolding 

Tilstede: Ahmad-Kolding, Carsten-Kolding, Finn-Vejle, Gitte-Åbenrå, Heidi-Esbjerg, Jakob-Vejen, Jens 
Peter-Varde, Kim-Sønderborg, Michael-Kolding, Nicolaj-Vejle, Otto-Vejle, Stig-Åbenrå, Toke-Varde, Trine-
Kolding, Uffe – Åbenrå, Esben-Tønder - Keld Mikkelsen og Bo Dyregård. 

 

Dagsorden & Referat:  
 

1. Valg af dirigent og referent.  
 Keld Mikkelsen og Esben Lind 
 

2. Bestyrelsens beretning (se bilag).  
 Godkendt 
  

3. Fremlæggelse af regnskab. 
 Godkendt 
 

4. Fastsættelse af kredskontingent. 
 Uændret – 55 kr. vedtaget 
 

5. Valg af formand.  
Otto Schmidtke (ikke på valg i år) 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
 - Ahmad Nasser-Kolding  - genvalgt. 
 - Heidi Møller-Esbjerg. valgt 

7. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. 
 - Toke Knudsmark– Varde usk 

8. Valg af 2 kritiske revisorer for 1 år.  
 - Carsten Adamsen (Kolding) genvalgt  
 - Kim Ebbehøj-Sønderborg blev valgt 

9. Valg af 1 revisorsuppleanter for 1 år.  
Stig Munk-Hansen– Aabenraa usk blev valgt 

10. Indkomne forslag. 
1. Formandshonoraret ønskes nedsat til kr. 15.000 årligt! vedtaget 
2. Formandshonoraret skal kunne deles op i 2 x kr. 7.500 til hhv. en formand og en lønforhandler som 
derfor ikke skal, men kan være en og samme person. Derfor vil benævnelsen for disse 2 honorarer være 
hhv. formandshonorar og lønforhandlerhonorar. En eventuel lønforhandler vælges af og blandt 
bestyrelsen. - vedtaget 
3. Det er kredsbestyrelsen der tager stilling til, hvilken model de ønsker at benytte. - udgår 
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11. Eventuelt. 

Lønstatistik er lavet og udleveret, kommer også som bilag. 

• Der må gerne udvides i statistikken, så man kan se tallene fra 2013 og 2015. Årslønnen fjernes i 
skemaet, da det forvirrer mere end det gavner. 

Bo Dyregård - Løndannelse og pension 

• Fortalte om løndannelser og pensionsregler. I efteråret bliver der lavet kursus omkring 
pensionsregler. 

• Vejledning om lønfastsættelse blev udleveret og er vedhæftet referatet. 

• Der blev ydermere nævnt eksempler på brud af GPDR og samtaler i det offentlige rum. Tænk jer 
om, hvad der bliver talt om, når I er ude. 

Omkring rejsefællesskaber  

• Alle de sydjyske ungdomsskoler er velkomne til at deltage. Dette gælder både indenlands og 
udenlands rejser/ture, Jens Peter sender ud til alle Ungdomsskoler til nyt møde inden 
sommerferien. 

LU Årsmødet i Munkebjerg 
Der kom bemærkninger om det er meget dyrt. 
Der kom samtidig bemærkning om, at årsmødet ligger sent ift. de skoler, der har eksamen. 

Referent Esben Lind 

 

 

 


