
Referat af generalforsamling i LU-Fyn 
5. februar 2015 
 

Sted: UngSyd. Danmarksgade 10D, 5000 Odense C 

 

Til stede var:  

Kim, Erik, Tina, Kurt, Damir, Karsten, Nina, Lisbeth, Roman, Bent, Carsten, Jan M, Leif, Kaj, Birgitte, Poul, 

Susanne og Peter. 

 

Afbud fra: 

Lisbeth, Ole, Per B, Per C, Henrik, Kristina, Jørgen, Karl, Ali, Connie, Anders, Jan O, Knud og Michael. 

 
1. Valg af dirigent og referent 

a. Kaj Ludvigsen valgtes som dirigent og Peter Albrektsen som referent. 

b. Kaj erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ Erik 

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder det sidste år rundt på forskellige fynske ungdomsskoler.  

LU's Årsmødekursus 12-14/3: Glædeligt at kunne konstatere stor tilslutning fra fynske medlemmer. 

Sommerkonferencen i Kerteminde 28-29/8: Opsamling er tidligere udsendt. Det blev besluttet at bruge det 

fynske netværk til at danne netværket Stærke Ungdomsskoler på Fyn.  

Kulturarrangement i Svendborg: Hyggeligt samvær og god koncert med The Sandmen. 

Første møde afholdt i ”Stærke Ungdomsskoler på Fyn”:  

Der blev dannet 4 nye undergrupper:  

 Musicalnetværk 

 Valgfagssamarbejde / samarbejdet omkring ”den åbne skole” 

 Demokratisk dannelse og unges egen initiativer 

 Elev-/brugerbaseret ledelse 

Medlemsstatus på Fyn: 34 ordinære medlemmer, 5 særlige medlemmer og 9 pensionister. 

LU-Fyn er en lille forening, men til gengæld kan vi konstatere god opbakning om aktiviteterne, f.eks. har 

den kommende sommerkonference i Middelfart allerede 20 tilmeldte. 

 

Erik sluttede af med takke for kredsens opbakning gennem hans sidste 8 år som formand. 

 

Beretningen godkendt. 

 
3. Regnskab v/ Tina 

Kaj og Bent havde inden generalforsamlingen revideret og godkendt regnskabet for 2014. Det 

revisorpåtegnede regnskab var medsendt som vedhæftet fil.  

 

Tina gennemgik regnskabet og orienterede om budgettet for 2015. 

 

Regnskabet godkendt. 

 
4. Indkomne forslag  

Der var inden fristens udløb ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen foreslog følgende aktiviteter i det kommende år: 

a. Talstærk tilslutning til LU´s Årsmøde 2015 

b. Fortsat arbejde i og understøttelse af det videre arbejde i ”Stærke Ungdomsskoler på Fyn”. 

c. Sommerkonference i Middelfart 28-29/8, som forberedes og planlægges af den kommende 

kredsbestyrelse. 

d. Kulturelt og socialt arrangement i november eller december 

 

Generalforsamlingen bakkede op om forslaget til aktivitetsplan. 

 

  



5. Fastsættelse af kredskontingent 

a. Bestyrelsen v/ kassereren, Tina Frøslev, foreslog at hæve kredskontingentet med 15,- kr. pr. 

medlem pr. måned fra 1. marts 2015 til 80 kr. pr. måned. 

 

Forslaget godkendt. 

 

6. Valg af kredsformand (i ulige år) 

Erik Ravn Nielsen havde forud for generalforsamlingen meddelt, at han ikke genopstillede. 

a. Susanne Sommer blev enstemmigt valgt til formand med stort bifald! 

b. Erik modtog stor tak og ros for sit arbejde som formand, både lokalt og på landsplan. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Følgende var på valg i dette ulige år: Kurt Struve og Birgitte Dyrbye Jensen (valgt for 1 år ved 

generalforsamlingen i 2014) 

b. Birgitte og Kurt genopstillede og begge blev valgt. 

 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

a. Carsten Djursaa og Martin Hosbond Henriksen blev genvalgt. 

 

9. Valg af kritiske revisorer 

a. Kaj Ludvigsen genvalgt og Bent nyvalgt. 

 

10. Valg af revisorsuppleant 

a. Poul Larsen nyvalgt. 

 

11. Eventuelt 

a. Erik meddelte, at han efter generalforsamlingen vil sørge for en ordentligt overdragelse af 

formandskabet til Susanne  

 

 

Erik takkede Kaj for god mødeledelse og lukkede herefter generalforsamlingen. 

 

 

 

_______________________________         ____________________________________ 

Kaj Ludvigsen, dirigent  Erik Ravn Nielsen, kredsformand 

 

 


