
Referat af bestyrelsesmøde i LU-Fyn 3. oktober 2017 
 
 
 

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 8. august (bilag) 
2. Evaluering af sensommerkonferencen (bilag) 
3, Markering af Ungdomsskolens fødselsdag 
4. Nyt fra Hovedbestyrelsen, herunder LU’s Visionsseminar den 22. og 23. august. 
5. Nyt fra Ungdomsskoleforeningen 
6. Efterårsarrangementet 
7. Nyt fra kommunerne 
8. Evt. Generel budgetopfølgning. 
 
 
Til stede: Kurt, Tina, Birgitte, Per og Peter 
 
Referat Peter 
 
Ad 1.  Godkendt 
 
Ad 2. Generelt stor tilfredshed med sensommerkonferencen, både hvad program, indhold og lokation angår. 
Der var desværre lidt ’mandefald’ til fredagens program.  
Fint at prioritere stedet og droppe frokosten fredag. 
Odense står for næste års sensommerkonference d. 30.- 31. august 2018. 
Per og Peter undersøger muligheder for indkvartering og spisesteder (evt. Ungdomshuset) inden næste møde i 
bestyrelsen. Samlet budget pr. prs. max. 2.000,-. 
 
Ad 3. Middelfart Ungdomsskole markerede ungdomsskolens 75 års jubilæum med tale af både borgmester og 
viceborgmester. Der var et flot fremmøde til arrangementet, der blev dækket af Fyens Stiftstidende både før og efter. 
TV2Fyn var også til stede og 500 balloner med statements fra de unge blev sendt til vejrs. 
Nyborg Ungdomsskole markerede dagen med uddeling af kagemænd på torvet, hvor der i forvejen var ”Frivillig fredag”. 
Ellers var det sparsomt med markeringer af jubilæet på både Fyn og i det ganske land. 
 
Ad 4. Vilhelm Fabricius træder ud af bestyrelsen og Brian Larsen træder ind i stedet. Der arbejdes videre med 
visionsseminaret, der udspringer af diskussionerne fra cafémøderne på årsmødet. 
 
Ad 5. Bestyrelsesseminar om fritidsundervisning, dannelse mm. Forlig på vej for FGU. Læringslokomotivet ’rykker’. 
Stor interesse for sekretærkurser. Stor interesse for knallertkurser. 
 
Ad 6. Peter laver en ny reminder om det sociale arrangement d. 16. november og sender til Kurt, der deler det med 
kredsen. Der er økonomi i LU-Fyns budget til også at dække udgiften til koncertbilletter. 
Vi mødes i bestyrelsen før det sociale arrangement d. 16. nov. på Cafébiografen, Odense kl. 16.30, for at planlægge 
rammerne for næste sensommerkonference. 
 
Ad 7. Middelfart: Bo og Per fra LU besøgte Middelfart for at diskutere den kommende organisering af ungdomsskolen. 
Organiseringen er fortsat i proces, og der overvejes en Campus-model. 
Nordfyn: Ungdomsskolen, herunder klubberne skal omorganiseres. 
Assens: ”Pitstop” nedlægges og udgiften i den forbindelse spares væk.  
Odense: Den nye ungdomsskole fra 3 til 1 er ved at finde sin ben at stå på, med de udfordringer der naturligt følger 
med, det være sig ny klubstruktur fra 36 klubber til 10 ungdomscentre, ny hjemmeside, markedsføring, nye 
samarbejdsflader mm.  
Nyborg: Besøg af Stefan Herman om bl.a. FGU. ”Job og uddannelsesraketten” rykkes tilbage til Jobcentret, selvom det 
har været en stor succes i ungdomsskolen. Ungdomsskolen har fået tilført flere midler til SSP+-arbejdet og andre nye 
tiltag. 
 
Ad 8: Økonomien for LU-Fyn har det fint.  Næste møde, som nævnt ovenfor d. 16. november kl. 16.30 på Cafébiografen, 
Odense.    



 


