
Frederikshavn, 4 februar, 2015 

Generalforsamling  i LU kreds Nordjylland, 

Torsdag 5 marts, 2015, kl. 10.00 – 13.00  

Dan Hostal, Rebild vandrerhjem, Skørping 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1 Valg af dirigent og referent. 

Michael Borg blev valgt 

2 Bestyrelsens beretning. 

Jens Mathiasen fremlagede sin beretning, der kom ind på følgende: 

 Det har været et intens år for ungdomsskolerne, der har været fokus på at 

indgå partnerskabsaftaler, netværksgrupper for at styrke 

ungdomsskolerne i samarbejdet på nye opgaver. 

 Ansættelsesaftaler bliver der i øjeblikket ikke skrevet mange 

 Er vores organisation stærk nok 

 KL ønsker at kigge på antal af ledere i organisationerne 

 Der sker mange spænde ting i kreds nord, b.la. Tranum kursus med 65 

deltagere. 

 Det er vigtig at fortælle om alle de spændende ting som vi laver i 

ungdomsskolerne.  

3 Regnskab. 

4 Tommy Duun gennemgik regnskabet, der blev godkendt 

5 Indkomne forslag. Forslag til dagsordenen skal være kredsbestyrelsen i hænde 

senest 25 febr., 2015.  

6 Ingen indkommende forslag 

7 Forslagene bedes tilsendt formand, Jens Mathiasen. (jemt@frederikshavn.dk)  

8 Fastsættelse af kredskontingent. 

9 Kontingentet fastholdes 

10 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Tommy Mogensen (villig til genvalg) 

og Kasper Knudsen (villig til genvalg).  

11 Kasper Knudsen og Christian Mikkelsen blev valgt til bestyrelsen. Brian Larsen 

blev opstillet og valgt til formand for LU-Nord. Tommy Duun bistår bestyrelsen 

som kasser 

Jens Mathiasen stopper den 26. juni og trak sig på mødet som formand. Efter 

aftale med bestyrelsen bistår Jens den nye formand i en overgangsperiode, så der 

kan komme en god overdragelse frem til Jens stopper. 
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12 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Tina Pehrson og Brian Larsen  

Tina Pehrson blev valgt som 1 suppleant og Laila Kingo som 2 suppleant 

13 Valg af 2 kritiske revisorer. På valg er Peter Vestergaard og ? 

Peter Vestergaard og Lars Koefoed blev valgt 

14 Valg af 1. revisorsuppleant.  Laila Kingo 

Rolf Bekker blev valgt 

15 Evt. 

 LU`s  fremtidige tilknytningsforhold ? 

 LU´s rolle? 

 Jens Mathiasen går på pension 1/8,2015 . 

 Det vil være praktisk , hvis man ved valg til bestyrelsen overvejer 

bestyrelsens kommende sammensætning efter 1/8-2015, hvor der 

konstitueres en formand. Formandsvalg i 2016. 

Åben dialog under evt. 

 Hvad skal vi med foreningen i fremtiden, skolelederforeningen eller 

Lederforeningen? Hvor vil den bedste placering være for os? Formanden 

forventer at der kommer en dialog om dette på årsmødet. 

 Vi skal have fokus på hvad LU kan og ikke kan. 

 Peter Vestergaard ser nogle Ungdomsskoler der bliver større og får nye 

vigtige opgaver 

 Brian Larsen, i nye samarbejdsaftaler skal vi huske vores selvstændighed 

 Peter Vestergaard, vores forhandlingsret- kan vi bruge den til noget? 

 Christian Mikkelsen, vi skal udvikle os professionelt- vi har brug for en 

professionel lederforening. 

 

Vel mødt! 

Jens Mathiasen 


