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Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 

Kreds Sydjylland 
LU 
Sydjylland 

 

Referat 

Generalforsamling i LU Kreds Sydjylland  

holdes onsdag d. 26. august kl. 10.00- 12.00 på  

Vejen Ungdomsskole, Askovvej 7, 6600 Vejen 

 

Tilstede: Finn-Vejle, Uffe - Aabenraa, Trine-Kolding, Ahmad-Kolding, Michael-Kolding, Keld-
Vejle, Hans-Vejle, Jens Peter-Varde, Esben-Tønder, Mikkel – Kolding, Otto - Vejle 

 
Dagsorden:  
Valg af dirigent og referent.  

 Steen og Esben blev valgt. 
 
 
Bestyrelsens beretning (se fremsendte bilag).  

Nedslag fra beretningen: 

 Medlemsmøder i Vojens, Aabenraa samt påtænkt studiedag i Legohouse 

 Antal medlemmer – fremgang 

 Fælles tredje - det er noget af det bestyrelsen prøver at arbejde med. 

 Mødefrekvens 

Kommentarer:  

 Fin beretning af formanden, der behøver ikke nævnes paragraf 24b i beretningen mere. 
Vi skal være opmærksom på konstitueret inspektør i Haderslev, der sker måske nyt i 
Fredericia – hvis nogen hører noget rundt omkring, så sig til.  

 I Billund er man gået tilbage til at have en ren ungdomsskole igen, da man ikke kan 
lægge en ungdomsskole under en musikskole, men godt omvendt. 

 LU årsmøde er en generalforsamling i år, nemlig den 8.9.20. Der opfordres til at alle 
deltager. Der mangler kandidater fra Jylland.  

 Medlemstallet, hvordan går det med en evt. sammenlægning med Fyn, det sidste vi hørte 
var, at de synes de var nok – der opfordres til evt. at snakke om et samarbejde i 
bestyrelsen. Hvad skyldes det, at der ikke møder flere op til dagens arrangement, er det 
indholdet eller kredsen der definerer et arrangement – hvorfor skal vi mødes? Skal vi 
afstemme niveauet efter det folk vil have ift. andre kredse, er de tilfredse, skal vi opfinde 
et behov. 

 Evt. bestyrelsesarbejde: Samarbejde, finde fælles platforme, se fremad, studiekredse 
f.eks. rejsesamarbejdet. 
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 Kunne nogle af vores møder være virtuelle? 

Beretningen blev godkendt. 

 

Fremlæggelse af regnskab. 

Regnskabet er godkendt 

Vedr. punkterne fra de kritiske revisorer: 

 Kommentar 1 vedrørende formandshonoraret: der blev kommenteret at der i 2018 var et 
forslag om at det skulle laves om til 15000 kr., dette forslag blev dengang nedstemt. 
Forsamlingen synes det er ok med de 20000 i honorar. Det kan evt. deles i to, et fast 
honorar og et efter antal medlemmer. Der blev sagt, at der har været pænt at se til. 
Ønskes det ændret skal det være et punkt på dagsordenen til næste år. Bestyrelsen 
tager det med i deres drøftelser.  

 Kommentar 2 vedr. hæfte på 1000 kr. – der er kommet mail dags dato på, at der er 
opstået en regnefejl, prisen er 350 kr. De beklager. 

 Der blev spurgt, hvad vi tænkte omkring forbrug – medlemmernes skal bruges på 
medlemmerne, fortsæt som hidtil. Der skal være et niveau, så der altid er råd til en 
oplægsholder. 

 Kommentarerne er taget ad notam. 

 

 

Fastsættelse af kredskontingent. 
Fastholdelse af nuværende niveau vedtaget. 
 
Valg til bestyrelsen 
Formand Otto Schmidtke (valgt 2019 frem til 2021) 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
På valg er: Per Friisbjerg, ønsker ikke genvalg og Jens Peter Olesen. Herunder ønsker Felix at 
stoppe et år før tid, så der skal vælges en for et år 

 Ahmad Nasser er foreslået for 2 år - valgt 

 Jens Peter er foreslået er foreslået for 2 år - valgt 

 Mona Engel er foreslået for 1 år - valgt 

 

Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. 
På valg er: Ahmad Nasser (Kolding) 

 Uffe Leisner er foreslået - valgt 
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Valg af 2 kritiske revisorer for 1 år.  
På valg er: Grethe (Hedensted) og Carsten (Kolding) – begge genvalgt 

Valg af 1 revisorsuppleanter for 1 år.  
På valg er: Mikkel (Kolding) – genvalgt  

Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet 
 
Eventuelt  
Vedtægtsændringerne til LU´s generalforsamling blev gennemgået. 

 Stk. 6 er det klogt med forslag en måned før? Det spænder ben for demokratiet. 

 Omkring særlige medlemmer – hvordan og hvorledes, er der nogen i vores kreds der 
ikke kan være medlemmer. 

 Stk. 3 kan være unødigt benspænd for nogen der gerne vil vælges. 

Kreds Østjylland forslag omkring årskurset: 

 Fra 3 til 2 dage – det er for at komprimere dagordenen, 3 dage er for meget 

 Forslagene strider mod hinanden. 

 Vi kan evt. tage kontakt til kreds Østjylland for at få belyst deres tanker omkring forslaget. 

 

Referent Esben Lind 

 


