
Kreds Østjylland                                          

 

Deltagere: 
Michel Jean Larsen, Birthe Lykke Laursen, Jonas Højland Steinmetz, Jette Dahl og Klaus Bluhme 
Knudsen 

Tidspunkt Fredag d. 13. September Kl. 13.30-15.30 
(afsluttende med en kold øl for de som kan) 

Mødested Grøndalsvej 2, Viby 

Mødeleder Klaus 

Referent Jonas  

Fraværende  

 

Bestyrelsesmøde 
 

1) Velkomst 
Klaus reflekterer over de sidste 10 måneder,  

2) Godkendelse af sidste referat 
Godkendt 
3) Godkendelse af dagsordenen  

a. Ting til eventuelt? 
        Godkendt 

4) Nyt fra Formanden v/Klaus 
Nyt fra formanden 

      Har været til forhandling i Silkeborg, Bo har været med og desværre er der ikke landet noget        
endnu. 

Der forefindes stadigvæk ungdomsskoler som har en mere laissez-faire tilgang til lønnen. Det 
handler om gennemsigtighed og begrundelser for løn og indplacering 

a. LU Østjylland fremadrettet 
Klaus bliver siddende som formand frem mod generalforsamlingen. Men vi skal begynde at tænke 
bestyrelsesmedlemmer og kommende formand.  
Der skal være formandsvalg for den et årige periode, i feb 

b. Årshjul 
Julefrokosten er eneste punkt til vores årshjul, se punkt 9. 

5) Nyt fra Hovedbestyrelsen  
v/Michel 
Referat fra årsmødet 
Ifht. Sundhedsforsikringen så er der indhentet tilbud, de sidste mangler og så kommer der 
besked ud til Kreds-bestyrelserne og medlemmerne, fra hovedbestyrelsen. 
Kredsbestyrelsen efterlyser at hovedbestyrelsen og formandens arbejde synliggøres, når de 
er til møder med forskellige relevante personer. Tydelighed på opgaven og kommunikation 
herom. 



6) Kursusudvalget v/Michel 
a. Studietur og program 

Der er indtil videre 21 tilmeldte, der er frist mandag D.16/9 for tilmelding 
 

7) Generalforsamling 
Brædstrup er booket og datoerne er på plads. 
Jonas tager kontakt til Pernille Bruun og får en opdateret medlemsliste fra Kreds Øst, for at 
sikre at få inviteret alle 

8) Økonomi 
a. principperne for brugen af midlerne i kredsen (de 200.000 i overskud) 

Der er 20.000  
b. Principper for gaver ( jubilæum, afsked, fødselsdage mv.?) 

Begge ovenstående overgår til næste bestyrelsesmøde D. 15 nov.2019 
 

9) Julefrokost 
12.december er der julefrokost 
v/ Jonas 
Vi skal på rundtur i UKH, og spise på et sted. Jonas arrangerer. 
 

10) Eventuelt 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jonas H. Steinmetz  
   Næstformand 


