
Referat fra generalforsamling for LU Østjylland den 22-03-2021 
 
 l. Valg af dirigent og referent.  
Bestyrelsen indstiller Michel Larsen som dirigent  
 Michel er valgt. 
Bestyrelsen indstiller Ove Petersen som Referent  
 Ove er valgt. 
2. Bestyrelsens beretning.  
v/Jonas  
Bestyrelses beretning vedhæftes som bilag. 
 
3. Regnskab.  
v/Jonas  
Regnskabet er godkendt i bestyrelsen og ved Kritisk revisor  
- Regnskabet er rundsendt sammen med endelig dagsorden  

Regnskabet er godkendt, med en opfordring på at pengene kommer ud og arbejde for 
medlemmerne. 

 
4. LU bestyrelsen  
 Årsmødet bliver fremadrettet 2 dage. Michel er på valg til bestyrelsen og genopstiller. 
 LU Østjylland bakker op om Michels kandidatur.  
 
5. Indkomne forslag  
forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer  

a. §4 stk. 1 i. Nyt forslag: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. oktober til 31 
december i.  
Forslaget er vedtaget. 

b. Nyt forslag: Til driften af kredsen kan opkræves et kredskontingentet b. §7 stk.1 indkrævning af 
kontingent. Skal ændres til kan i forhold til at opkræve kredskontingent. 
Forslaget er vedtaget.  

 
6. Fastsættelse af kredskontingent  
 Bestyrelsen foreslår at kredskontingentet sættes til 0 kr. det kommende år. 
 Forslaget er vedtaget. 
 
7. Formandsvalg  
Jonas H. Steinmetz er på valg og genopstiller (2. årig periode)  
 Jonas er genvalgt for de næste 2. år uden modkandidater. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Michel Larsen og Anne K. S. Jensen er på valg og genopstiller (2. årige perioder)  
 Michel og Anne er genvalgt for de næste 2. år uden modkandidater. 
 
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.  
Torben Bloksgaard valgt - 1. suppleant. (1. år) 
Jette Dahl valgt - 2. suppleant (1. år) 
 



10. Valg af kritiske revisorer.  
Gitte Vistisen er på valg og genopstiller (1. årig periode)  
Gitte er genvalgt. 
 
11. Valg af revisorsuppleanter.  
Norddjurs er valgt – de afklarer hvem. 
 
12. Valg til kursus udvalget  
Bestod i 2020 af: Michael (Skanderborg), Thomas L. (Syddjurs) Anne (Silkeborg)  
Pernille R. (Aarhus)  
Gruppen er genvalgt og suppleres af Torben Bloksgaard. 
 
13. Eventuelt. 

Orientering om ny bog fra Ungdomsringen om fremtidens klubtilbud. 

Der er online præsentation af fremtidens klubtilbud den 26. marts 2021 fra 10.00 til 12.00. 

Kompetenceforløb i region midt. 

Der ligger midler i region midt som man kan søge. 


