
 

Referat generalforsamling i LU – kreds Sydjylland.  
Torsdag den 21. februar 2019 kl. 10.00 – 11.30  
På Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov  
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og referent.  Steen og Esben(ref) 

2. Bestyrelsens beretning.  Beretningen godkendt. 

Kommentarer til beretningen:  

Der blev udtrykt bekymring for medlemstallene – dette er en konsekvens af, at 
kommunerne har vurderet, at vi var for mange ledere. Det ser dog ud til, at det 
har stabiliseret sig nu. Men det er dog stadig et obs punkt fra vores side. 
Bestyrelsen fik ros for håndteringen af sagen i Sønderborg.  

Særlige medlemmer, hvordan håndterer vi det? Vi er jo en lederforening? Det er 
måske en fordel med disse, da de kan argumentere for, at der mangler flere 
ledere. Det er vigtigt, at de enkelte skoler gør sig klart, hvad der er brug for af 
ledelse og giver det videre til bestyrelsen og LU generelt. Der er brug for en 
drøftelse af, hvem der kan være med i foreningen. 

Nogle steder vælger man at ansætte specialister i stedet for ledere. Overordnet 
set laver de næsten det samme. Bortset fra de ingen ledelseskompetence har, så 
beslutningstiden kan blive længere. 

Kredstrukturen i landet, er den god nok? Er vi for få? Bliver tingene bedre af at 
være mange? Mange spørgsmål. 

 

3. Regnskab.  Regnskabet godkendt. 

Der er små 20.000 i underskud. Revisorerne har påpeget, at man måske skal se 
på formandstilskuddet. Måske brugerbetaling på de enkelte møder, affødt af de 
faktiske udgifter. 

Udgangspunkt for de enkelte internater/ture er, at de går i nul. 

Vi tager punkterne med på fremtidige bestyrelsesmøder. 

4. Fastsættelse af kredskontingent.  Kontingentet fastholdes. 
 
Bestyrelsen foreslår at kredskontingentet fastsættes uændret til 55,- kr. pr. 
måned pr. medlem.  
 
Kommentar: vi tager beslutningen til næste års generalforsamling, så vi kan 
tage det med i beslutningsprocessen omkring pkt 3. 
 



 
5. Valg af formand. På valg er:  

Michael Christensen (genopstiller ikke)  

Kommentarer: hvad er opgaven. Typisk har lønforhandlingsdelen ligget hos 
formanden – skal den blive ved med det? 

Otto (Vejle) er foreslået  enstemmigt valgt. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 1 person for 1 år, da Otto var i 
bestyrelsen i forvejen.  

På valg er:  

Felix Perrier – genvalgt for 2 år 

Esben Lind – genvalgt for 2 år 
 
Per Friisbjerg – valgt for 1 år. 
 
 
7. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.  

Acmed (Kolding) 

8. Valg af 2 kritiske revisorer for 1 år.  

Grethe (Hedensted) og Carsten (Kolding) genvalgt. 

9. Valg af 1 revisorsuppleanter for 1 år.  

Mikkel (Kolding) blev valgt 

10. Indkomne forslag.  
Der er ingen forslag kommet ind. 
 
11. Eventuelt  
Mikkel (Kolding) causerede over de ”nye” netværk/arbejde, hvad det er der 

presser os i dagligdagen. Der er i de nye kommuner nye netværk samtidig med, 

at alle de gamle netværk kører uforandret videre. Vi er samlet set færre ledere 

til de samme poster. Han foreslog at kreds Sydjylland og kreds Fyn slåes 

sammen – han vil gerne hjælpe i processen. 

Michael sluttede generalforsamlingen af med opfordring til, at deltage i 

årsmødet. Det er også vigtigt, hvis man har emner til medlemsmøder/ture – så 

sig til. 

 

 



Medlemsmødet: 

LU og COK har lavet et kursus som afløser for de tidligere Grenåkurser, nemlig 

Strategi og Ungdomsskoleledelse i bevægelse. Der opfordres til at melde sig 

som gruppe/team. 

Ledelseskommisionens anbefalinger – der bliver fulgt op på disse rundt 

omkring i landet, samt som selvstændigt punkt på LU’s landsmøde. 

Bordet rundt: 

Jens Peter:   

Fortalte om Jesper og Ulrikkes arbejde (ungekonsulenter). My Life hold blandt 

andet. Dette har givet stor respons på skolerne. 

Pige/drenge/ungecamp i Varde. Blev der orienteret om. 

Rejsefællesskabet på tværs af Ungdomsskolerne, næste fællesmøde er 6. maj i 

Esbjerg. 

Jacob (Vejen) – efterlyser uformelle netværk og vil gerne have ideer. 

Mikkel (Kolding) – fortalte om netværks betydning for ham. Og fortalte om 

kommende netværk for inspektører/ungdomsskoleledere. 

Carsten (kolding) der bliver afholdt 3 dages camp i Gdansk i Polen for unge 

over 18 – se Baltic Youthcamp eller kontakt Carsten. 

 

Hilsen Esben 

 

Bilag: 

Regnskab og revisorernes kommentarer. 

 

 

 

 

 


