
 
Dagsorden med referat,  
Generalforsamling LU Kreds Fyn 15. september 2021 
 

1. Valg af dirigent og referent: 
Niels valgt som dirigent 

 
 

2. Bestyrelsens beretning: udsendt sammen med endelig dagsorden: 
45 medlemmer i kredsen, nogle er nye andre er stoppet. Morten har 

været lidt rundt omkring ift. lønforhandlinger, og er glad for, at de 

forskellige Ungdomsskoler har været gode til at ”klæde ham på” til 

forhandlingerne. Der kommer bl.a. flere og flere ledere med DP i 

ledelse, hvorfor forhandlinger omkring tillæg ved efteruddannelsen 

bliver relevant. Nogle kommuner giver tillæg ved en DP i Ledelse, 

hvilket også er en anerkendelse af ledelse som et selvstændigt 

fagområde, andre kommuner er ikke så opsatte på tillægget. 

Fredericia kommune har endegyldigt besluttet at Ungdomsskolens 

10. klasse ikke arbejder under § 24b. Odder kommune tænker at gå 

samme vej. Det er positivt for os som Ungdomsskole, at vi kan få lov 

til at påtage os 10. klasses opgaven selvstændigt under egen 

lovgivning.Årsmødet blev lidt underrepræsenteret sidste år grundet 

corona. Birgitte Dyrbye Jensen fra Middelfart Ungdomsskole blev 

stemt ind i Hovedbestyrelsen med et overordentligt flot valg. I 

Hovedbestyrelsen er Line fra Nyborg Ungdomsskole nu også med, 

da der er blevet gjort brug af suppleantrollen. Det fynske ”flag” er 

dermed rigtig flot repræsenteret i LU’s Hovedbestyrelse.  

 

D. 5. oktober er der Heltidskonference på Kulturøen i Middelfart, og  
til november tilbydes der et kursus for nye ledere i Ungdomsskolen.  
 

 
 

3. Regnskab: Udsendt sammen med endelig dagsorden 
Et meget ”simpelt” regnskab med et pænt overskud grundet at 

coronaens restriktioner, der har betydet, at vi ikke har kunnet afholde 

nogle arrangementer. Regnskabet er godkendt. 

 
 

4. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag 
 
 
 

 



5. Forslag fra bestyrelsen: At næste generalforsamling falder tilbage i 
det oprindelige rul med en generalforsamling i foråret (februar/marts) 
der skal afholdes før LU´s årsmøde: 
Kredsbestyrelsesmøder skal foreligge min. 1 mdr. før 

Hovedbestyrelsesmødet når der er valg, da der skal foreligge 

skriftlige kandidaturer en mdr. før valget.  

 
 

6. Fastsættelse af kredskontingent:  
Kredskontingentet indstilles til at forblive på nuværende niveau. 

 
 

7. Valg af kredsformand (i ulige år):  På valg er Morten S. 
Schlægelberger: 
Morten blev genvalgt. 

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er Line Egelund og Ali Vural: 

Line ønsker ikke at genopstille, da hun også sidder i 

Hovedbestyrelsen. Ali Vural fra Odense Ungdomsskole genopstiller, 

og bliver valgt. Dorte Elkjær fra Assens Ungdomsskolebliver ligeledes 

valgt ind i bestyrelsen. 

 
 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter: På valg er Maria Friis, Lisbeth 
Teglbjergs suppleantpost er også ledig, da Lisbeth har fået Ole 
Starklints plads i kredsbestyrelsen: 
Anders Stricker fra Svendborg, Maria Friis fra Odense blev valgt 

 
 

10. Valg af kritiske revisorer: På valg er Erik Ravn Nielsen og Per L. 
Mansa: 
Begge genvalgt 
 

11. Valg af revisorsuppleanter: På valg er Kurt Struve: 
Kim Christensen fra Assens Ungdomsskole og Kurt Struve fra 

Nyborg ungdomsskole blev valgt 

  
 

12. Eventuelt: 
Middelfart spørger, om der sidder faste 
Folkeskolelederrepræsentanter i Ungdomsskolens bestyrelse, hvilket 
der gør i Svendborg. 

 

 


