
 

Kreds Østjylland                                           

Deltagere: 
Michel Jean Larsen, Birthe Lykke Laursen, Thomas Esbøl Nielsen, Jonas Hyldgaard Steinmetz og 
Klaus Bluhme Knudsen 

Tidspunkt Onsdag d. 9 maj kl. 15-17 

Mødested Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg 

Mødeleder Klaus B 

Referent Thomas Esbøl 

Fraværende Jette og Kasper 
 

Bestyrelsesmøde - referat 

 

1. Velkomst. 
2. Godkendelse af sidste referat. Godkendt 
3. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt 
4. Nyt fra Formanden 

             v/Klaus. Kl og  Lu har fornyet aftaler og overenskomster. Der er lønforbedringer i 2019, og den 
samlede aftale udsendes til medlemmerne efter Bo har gennembearbejdet aftalen. Der har været 
en stille periode på det seneste. 
 

5. Nyt fra Hovedbestyrelsen  
v/Michel.Hovedbestyrelsen – samler op på årsmødet og skal arbejder videre i den retning som 

blev besluttet . 
 

6. Kursusudvalget. Kursusudvalget er inviteret til møde den 20. juni vdr. evaluering af 
Brædstrup og fremtidens konference. Der var en drøftelse af indholdet af Brædstrup. Klaus har 
kontakten til kursusudvalget. Der skal laves en undersøgelse af tilfredsheden blandt de deltagende 
– kursusudvalget stiller spørgsmålene. 
 

Mødet den 20. juni har følgende dagsorden: 

1) Evaluering fremadrettet 

2) Hvad vil kursusudvalget 

 

7. Forventninger til formanden (afstemning af dem). Matrixen for opgaverne i 
bestyrelsen blev gennemgået og der var en drøftelse om denne skulle gentænkes. Jonas blev valgt 
som bindeled mellem bestyrelsen og kursusudvalget.  
 



Der skal sendes brev til nye ungdomsskoleledere om Lu’s opbygning og muligheder som 
fagforening, årshjul mm.herunder Brædstrup/generalforsamling, medlemsmøde og 
julefrokost. 

 

8. Kalender. Årshjulet skal ligge på hjemmesiden – dette laves efter sommerferien. 
20. juni 15-17 er der mødes med kursusudvalget. Grøndalsvej 2, 

7.9. 14.00 – 16.00 Jellebakken 2, 8240 Risskov,  

16.11. 14.00 – 16.00 Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet,  

13.1. fra 18.00 på Fyn – i forbindelse med Kredsbestyrelseskonference. 

Julearrangement – torsdag den 13.12. fra kl. 16.00 – 18.00 med medlemsmøde, afholdes i 
Århus 

Generalforsamling i 22.februar 2019 

 

9. MILIFE (se vedhæftede bilag). Der henvises til Ungdomsskoleforeningen.  
10. Økonomi. Økonomi – Brædstrup afsluttet minus 31.000,- Afsluttet og godkendt 
11. Kørselsindberetning – der  indberettes fremadrettet til den lave takst 
12. Eventuelt. Intet 
 


