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KREDSMØDE 

 

Fredag d.15 juni  2018 kl. 10.00-14.00  
 

Restaurant Snekken 

Vindeboder 16 4000 Roskilde (Havnen) 

 

Referat 

 

0. Godkendelse af referat + valg af ordstyrer  

 Per Rønde 

  

1. Orientering fra fælles bestyrelsesmøde mellem de to kredse 

 Morten og Per gav en orientering fra fælles bestyrelsesmøde, referat tidligere 
udsendt til medlemmer 

  

2. Nyt fra LU/kredsbest. OK 18.  Nyt fra kredsformandsmødet. 

 Kort orientering fra kredsformandsmødet. ”Styringssæt og forretningsgrundlag 
for LU” findes på LU´s hjemmeside. 

 Bo gav en orientering om OK 18. Alle får et grundlønsløft. 

Orientering om 24B, hvor folkeskole og ungdomsskole kan slås sammen. 

 

3. Studierejse - orientering og drøftelse 

Camilla og Pernille gav en orientering og kom med et oplæg, som blev diskuteret i 
grupper. Resultatet af gruppearbejdet er skrevet ind i nedenstående link. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mhn3CQEdopg501HDETR7iIXR20Rso8A5NlCZAuijkCk/edit?usp=s

haring  

 

Camilla og Pernille arbejder videre med disse input, og der vil komme en indbydelse 
med program efter sommerferien.  

Det ligger dog fast at studieturen bliver 3 dage med 2 overnatninger på Fyn og i Jylland 
d.14. – 16. nov. 
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4. Sammenlægningsprocessen af de to kredse / dannelse af en ny kreds 

 Generalforsamlingerne i begge kredse har nikket ja til at vi arbejder videre med 
sammenlægning 

 Bo gennemgik processen.  

 LU vedtægter forhindrer ikke sammenlægning af kredsene. Der er dog nogle 
minimums bestemmelser til vedtægter. 

 Sammenlægning skal godkendes af LU´s bestyrelse 

 Fordeling af midler/kapital 

 Navn 

 Bestyrelsens sammensætning  

 Kredskontingent 

 Traditioner i de enkelte kredse, skal de bibeholdes? 

 Hvordan skal stemmes 

 

Helle gav orientering om processen med sammenlægning af kreds Hovedstaden og kreds 
Nordsjælland 

 Det har været en god og positiv proces. 

 Det har givet møder på et højere niveau med et mere spændende indhold 

 Der er flere til at løfte opgaverne 

  

Debat 

 Kvartalsmøder skal boostes med indhold, så medlemmer har lyst til at komme. 

 Pas på med størrelsen på bestyrelsen 

 Der bør laves en udvalgsstruktur med bestyrelses repræsentation 

 De første møder afholdes centralt. 

 Navn: Kreds øst, Kreds Sjælland 

 Max 4 møder om året 

 Sikre medlemmer fra begge kredse kun til første valg 

 Fælles traditioner, aflønning, kørsel afregning 

 Pensionister og særlige medlemmer. Kan de komme med til møder og 
generalforsamlinger? 

 Skal lønforhandler og formand være den samme? 
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Der var bred enighed om at fortsætte arbejdet med at sammenlægge kredsene 

 

 

5. Planlægning af kommende møder 

 Bestyrelserne kommer med et oplæg til den videre proces. 

 

 

6. Evt.  

God sommer 
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