
Lus pensionistudvalg 

Møde tirsdag d 23. maj 2017 Lus sekretariat, Borgergade 36 st. th, 1300 København K 

Fremmødte: Aksel Holst, Mogens Helt, P. V. Hansen, Jens Peter Ellefsen, Niels Erik Bøgelund, Jørgen 

Stagstrup, Jens Thind og Per Nielsen.  

Afbud: Jørgen Naut, Troels Svendsen. 

Ad 1 Dagsorden godkendt- Niller valgt til referent 

Ad 2 Intet fra sidste møde 

Ad 3 Formandsskifte på årsmøde og nye formand Per orienterede om aktiviteter i foreningen. 

Mere arbejde lægges ud til kredsene. Arbejde via kredsformændene. Visionsarbejde sat i 

gang sammen med kredsformændene. Der ønskes mere vægt lagt på fagforeningsarbejde. 

LU har ca. 480 medl. (incl. pensionister) Skolelederne har ca. 3700 medl. 

God debat på årsmødet. Kvindelig næstformand (Birgitte fra Middelfart). Lovens § 24 om 

fælles ledelse til debat og den giver problemer i flere kommuner. Der skal nogle steder 

kæmpes hårdt for ungdomsskolernes liv. 

”Stefan Herman” udvalget om samling af ungdomsuddannelserne for ”restgruppeungerne” 

debatteres. Ønskes lagt i kommunalt regi. Kan blive en stor opgave for vågne ungdomsskoler. 

75 års jubilæum lagt lidt på hylden.  27. sept. bliver eventdag med lokale fejringer. 

Ikke megen ros for jubilæumsskriftet 

Ad 4 Vi har ikke brugt af pengene endnu 

Ad 5 Der var 10 tilmeldte til golfturnering, og den blev derfor aflyst. PV og Stagstrup prøver endnu 

en sidste gang med en turnering i Kolding. 

Ad 6 Jens Mathiesen har sendt afbud, så Jens Peter og Lene arbejder alene på sagen. Tilmeldt 29 

pers.  Der skal bruges 8 biler på Læsø og Jens P. koordinerer kørsel og færge jvnf udsendt 

mail. 

Ad 7 Troels kommer med oplæg til næste møde og kan måske få hjælp fra Jens Thind og Per 

Nielsen. Til 2019 blev snakket om Sydsjælland og Lolland/Falster. 

Ad 8 Det går sløvt med lokale aktiviteter 

Ad 9 Listen blev gennemgået 

Ad 10 Hilsen Fra Sven Koch. Næste møde 23/11 2017 kl. 11.00 på sekretariatet 


