
Dagsorden, d. 10. februar 2017/Referat d. 24. februar 2017 

 

Kære medlem i LU-Østjylland 

 

Referat for generalforsamlingen 2017 i LU Østjylland. 

Generalforsamlingen afholdes på Pejsegården i Brædstrup d. 24. februar 2017 kl. 

10.30-12.30.   

  

Referat til generalforsamlingen i LU Østjylland. 

 

Formanden byder velkommen og indleder generalforsamlingen. 

 

1) Valg af dirigent.  

Bestyrelsen indstiller Jørgen Naut. Jørgen vælges enstemmigt. Dirigenten konstaterer at 

generalforsamlingen er lovligt varslet. 

Ingen bemærkninger til dagsordenen, der hermed danner rammen for forestående 

generalforsamlingen.  

 

2) Valg af referent og stemmetællere  

Bestyrelsen indstiller Klaus Bluhme som referent, der vælges. Bestyrelsen indstiller Thomas 

Esbøl, og Frank Oxbøl som stemmetællere, der begge vælges. 

 

3) Bestyrelsens beretning v/Steen Nielsen 

En generel tak til kredsen i LU Østjylland, og den gensidighed der i samarbejdet har været 

mellem bestyrelsen og ungdomsskolerne i kredsen. 

 

Formanden beretter om mødeaktiviteten, herunder kredsbestyrelsesmøder og fx 

lønforhandlingsmøder for de enkelte ledere i kredsen. Ungdomsskolerne opfordres endnu 

engang til at sende lønstatistikken i for de pågældende ungdomsskoler til formanden, 

herunder en indstilling til hovedbestyrelsen om der kan gøres noget for lønniveauet set fra 

en fagpolitisk vinkel.  

 

Ligeledes nævnes §24b, i forhold til fremtidig navigation.  

 

Stor tak og ros til kursusudvalget for både studietur og konference. Ligeledes beskrives de 

to medlemsmøder, der efter aftale er afholdt. Herunder beskrives netværkene i kredsen. 

 

Fremadrettet tanker luftes, herunder ny hovedformand i LU og ungdomsskolens 75års 

jubilæum. 

 

Beretningen godkendes. 

 

4) Indkomne forslag.  

a) Debat og beslutning om hvor konferencen (LU- Østjyllands årlige konference) skal 

afholdes fremover. Bestyrelsen kommer med tre forslag, der præsenteres på 

generalforsamlingen. 

 

Det indkommen forslag præsenteres 1) Marcelis Hotel (Aarhus), 2) Kystvejens 

Konferencecenter (Grenaa) og 3) Pejsegården (Brædstrup).  

 

Michael fra Skanderborg kommer med et modforslag, der vender mulighed for at vente 

med en endelig beslutning af en eventuelt nyvalg at sted, til førstkommende 

bestyrelsesmøde. Modforslaget godkendes. 

 

5) LU netop nu. v/Michel Larsen, LU hovedbestyrelsen. 
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Michel beretter om det fremtidige arbejde i hovedbestyrelsen, hvor bl.a. §24b ligeledes er 

vigtigt fokuspunkt. Ligeledes nævnes et par eksempler på hvor musikskoler og 

ungdomsskoler er lagt sammen, og hvordan det håndteres. Herudover en teaser på den 

nye arbejdsform til årsmødet. 

 

Tak til Michel, for orienteringen 

 

6) LU skal have ny hovedformand 

Per Nielsen er kandidat til posten som formand for hovedbestyrelsen kommer og 

præsenterer sig selv og der vil være mulighed for at stille Per spørgsmål 

 

Per beretter om, hvad der for ham vil være fokuspunkter og mærkesager som en 

kommende formand for LU. 

 

Mange tak til Per. 

Per Nielsens kandidatur støttes. 

7) Tema:  

Hvordan fungerer medlemskredsene i LU? 

Vi får besøg af Brian Larsen, kreds Nordjylland og John Landbo fra Kreds Midt-Vest der 

kommer og fortæller hvordan deres kreds fungerer. 

 

Medlemsmøder som strateginetværk, der er vedkommende i samarbejdet som cafemøder, 

samtalesalon mv. 

 

Tak til Brian og John for orienteringen. 

Oplæggende skal danne inspiration til en debat om hvordan vores kreds skal fungere 

a) Forslag til temaer og datoer for medlemsmøderne (bobler) fremlægges på 
generalforsamlingen. 
Der afholdes møde med bestyrelsen og kursusudvalget, hvor den fælles retning afgøres. 

 

8) Regnskab 2016. v/ kasserer Birthe 

Regnskabet godkendes. Tak til Birthe. 

 

9) Budget 2017. v/kasserer Birthe 

Fastsættelse af kontingent. 

Budget 2017 gennemgås, og kontingentet fastholdes. 

 

10) Valg af formand.  

Steen er på valg og genopstiller 

Steen vælges.  

 

 

11) Valg til bestyrelsen.  

Michel og Thomas er på valg og genopstiller 

Michel og Thomas vælges. 

 

Klaus og Birthe er ikke på valg da de blev valgt sidste år 

 

 

12) Valg af 2 suppleanter. 
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Jette Dahl, Aarhus, er kandidat 

Jette vælges. 

Randers stiller med en kandidat til suppleant posten:  

Steffen fra Randers Ungdomsskole vælges. 

 

 

13)   Valg til konferenceudvalget: (Gerne en repræsentant fra alle kommuner) 

Følgende har siddet i udvalget i 2016: 
Michael,  Skanderborg, Nina, Horsens, Frank, Skanderborg, Thomas L., Syddjurs, Marlene Lind, 
Aarhus.  
 
Konferenceudvalget for 2017: 
Michael,  Skanderborg, Frank, Skanderborg, Thomas L., Syddjurs, Marlene Lind, Aarhus, Anne 
Kirstine Skou Jensen, Silkeborg, Henrik Bille, Randers vælges. 

 

14) Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant, 

Jørgen Naut og Per Ditlev genopstiller som revisorer 

Jørgen og Per vælges. 

 

Palle Andersen stiller op som revisor suppleant 

Palle vælges. 

 

  

Eventuelt. 

     Ungdomsskoleforeningen her et par arrangementer som Lars fortæller om, de kan ses på 

     foreningens hjemmeside 

 

Tak til alle deltagende for god ro og orden, og velkvalificerede indspark. 

 

På vegne af bestyrelsen  

 

 

Klaus Bluhme Knudsen 

Referent, LU Østjylland 


