LUs pensionistudvalg.
Tid: torsdag 17. november 2016 – kl. 11.00-14.00
Sted: LUs sekretariat Borgergade 36, st.th., 1300 København K

1.
2.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden.
Valg af referent.
Opfølgning fra sidste møde.

3.

Orientering om hvad der sker i LU – ved Jørn
Hansen.

4.

Udvalgets regnskab - status.

5.

Orientering om afholdelse af DM-golf i pinsen –
den 6. juni 2017 på Rold Skov Golfklubs baner.
Forslag om at udover de der tidligere blev
inviteret, inviteres også alle medlemmer af LU.
./. Forslag til folder vedlagt.
Evaluering og regnskab for turen til Kolding i
2016.
Forslag til årsrapport for 2016.
Forslag vedlagt.
Nyhedsbrev til udsendelse i dec. 2016.
./. Forslag vedlagt.
Plan for turen til Læsø i 2017.
./. Forslag til folder og budget vedlagt.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Lokale pensionistarrangementer.
Fremtidige arrangementer

12.

Fortegnelse over LUs pensionister pr. oktober
2016.
./. Liste vedlagt.
Eventuelt.

13.

REFERAT
Referat godkendt.
Referent Troels P. Svendsen.
Bo Dyregaard orienterede om baggrunden for
sekretariatets flytning til Borgergade 36, herunder
økonomien i sagen.
Jørn Hansen var ikke til stede.
Bo Dyregaard orienterede:
- om samarbejdet med skolelederforeningen og
produktionsskolelederforeningen;
- L.U.'s medlemstal er tilsyneladende stabilt omkr. 450
incl. ca. 80 pensionister;
- L.U-årsmødet bliver afviklet i marts -17 på Munkebjerg
Hotel.
- Ungdomsskolen har 75 års jubilæum i 2017. Et udvalg
arbejder med tiltag i den anledning, bl.a. en
jubilæumsudgivelse og en event d. 27/9 2017.
Af udvalgets 2016-budget på kr. 25.000,- er der til dat
brugt ca. kr. 5.000,- til møder og transport samt ca. kr.
8.000,- til træf i Kolding d. 5.-7/9 2016.
Orienteringen taget til efterretning.
Sekretariatet bedes udsende invitationen til alle L.U.medlemmer.

Ros til PW for et godt arrangement.
Regnskabet blev godkendt.
Godkendt.
Godkendt.
Foreløbigt materiale vedr. træffet blev drøftet og
godkendt.
Medlemstilskud à kr. 500,- (ialt kr. 11.000,-) indføjes i
budgettet.
Formanden arbejder videre med sagen.
Intet.
Troels undersøger mulighederne for et træf i Nordsjælland
i 2018.
Listen gennemgået.

Intet.

Næste møde i uge 19: Tirsdag d. 9/5 2017 kl. 11 i sekretariatet i Borgergade 36, st.th., 1300 København. K.

