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DAGSORDEN Medlemsmøde 
 
Dato: Torsdag, den 5. marts 2020 kl. 09.00  – 11.00 
Sted: Gribskov Ungdomsskole, Kanutskivej 5, 3200  Helsinge 
 
Tidsplan for dagen: 
Kl. 09.00 – kl. 09.30 Ankomst og en bolle 
Kl. 09.30 – kl. 11.00 Velkomst ved værter på Gribskov Ungdomsskole og efterfølgende  

              Medlemsmøde. 
 
Punkt 1: Valg af ordstyrer  

Punkt 2: Valg af referent 

Punkt 3: ”Formandens skarpe øje”  

- nye medlemmer til kompetenceudvalget 

- status Ungdomsskolernes Dag. Har alle svaret? 

- ejendoms- og ressourcefælles-skab 

- tilbagemeldinger og evaluering af COK-udd.forløb - hvor er vi nu og hvor er vi på vej hen? 

Punkt 4: Nyt fra nye og gamle faglige netværk? (Lars fra Vallensbæk har startet Klub-netværk) 

Skriver senere.. 

Punkt 5: Nyt fra Organisationerne: v/ de respektive repræsentanter. 

Punkt 6: Evt.  

REFERAT 
Punkt 1 
Troels var ordstyrer 
 
Punkt 2 
Lars Elmkjær valgt som referent 
 
Punkt 3 
- nye medlemmer til kompetenceudvalget 

Jakob, Tinne, Hanne og Tommy udgør kompetenceudvalget. Udvalget ønsker flere medlemmer, sådan at 

det ikke er så sårbart i forhold til fremmøde. Der er ingen ændringer i opgaver imellem kredsbestyrelsen og 

kompetenceudvalget.  

- status Ungdomsskolernes Dag. Har alle svaret? 

Nej, der mangler svar fra 8 kommunerne.  
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Der blev valgt 2 medlemmer yderligere til opgaven med ungdomsskolernes dag: Bjarke Gudbjerg og Kasper 

Jannæs. Udvalget opfordrer til at kigge i egne rækker efter evt. egnede oplægsholdere – aflønning skal 

ungdomsskolen selv afholde, men der kan fx tildeles 2-3 fribilletter til dagen. Udvalget sender en særskilt 

mail omkring konceptet og tankerne for Ungdomsskolernes dag.  

Udvalget modtager gerne ideer til keynote speakers. 

- ejendoms- og ressourcefælles-skab 

Kredsbestyrelsen i RH har drøftet sårbarheden i vores relative lille kreds. Kan det evt. styrke LU at kigge ud 

efter andre mindre organisationer som vores egne. Per Nielsen opfodrede til at debat af denne karakter, 

bliver forbeholdt hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er opmærksom på denne problematik og har 

arbejdet med forskellige scenarier i denne retning. 

- tilbagemeldinger og evaluering af COK-udd.forløb - hvor er vi nu og hvor er vi på vej hen? 

Der er en central COK evaluering i proces – den afsluttes snart og vil her efter blive taget op. Foreløbigt 

virker tilbagemeldingerne positive. Et par deltager istemte dette: 

- Det var godt at kunne tage klubmedarbejdere med 

- Godt med en opfriskning til vores lederskab, og der har været brugbare værktøjer, samtidig med at 

samarbejdet har positioneret Ungdomsskolerne og skabt et nyt nationalt netværk. 

 
Punkt 4 
Nina, Maja og Lars udleverede et kort skriv om etablering af netværk for klubkoordinatorer/teamledere 

samt en invitation til første møde som er onsdag d. 29. april kl. 17.00 – 20.00 på Herløv Ungdomsskole på 

Højsletten 25. Målet er at skabe et netværk for klubledere/koordinatorer som arbejder i klubber der ligger 

under Ungdomsskoleloven. Nina, Maja og Lars er pt. Forankringen for netværket til LU. Nyt for 

klubnetværket vil fremover indgå som punkt under ”nyt fra organisationer” på dagsorden til LU 

medlemsmøder. 

 
Punkt 5 
Per beretter kort om årsmødet, og pt. tegner det fint med tilmelding til årsmødet. Der bliver to vakante 

pladser i hovedbestyrelsen, og der er 3 pladser på valg. Kredsen opfordres til at overvejer mulige 

kandidater på trods af god overvægt i hovedbestyrelsen. Ninna Wittendorf Pedersen fra Herlev er 

interesseret i at stille op til hovedbestyrelsen på kommende årsmøde. 

Hanne beretter kort fra Ungdomsskoleforeningen. 
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Punkt 6 
Niels fra Rødovre beretter om heltidskonference og opfordrer til at deltage – hvis der er behov bliver 

konferencen afholdt til november. 

 
 

 


