
Referat LU Østjylland kredsmøde d. 19. juni kl. 15.00-17.00 
 

Destination: UngiAarhus, Grøndalsvej 2, Viby J 
Deltagere: Birthe, Thomas, Steen og Klaus   Afbud: Michel 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Ingen bemærkninger. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 
 

3. Nyt fra formanden 
 

a. status på lønstatistik  
Der arbejdes på at kortlægge lønnen (48 aktive medlemmer og 11 pensionister) 

b. statistikcamp kursus i ungdomsskoleforeningens regi  
Der opfordres til at bakke op omkring arrangementet. Silkeborg koordinerer og 
aftaler med Ungdomsskoleforeningen 

c. orientering om forhandlinger og forhåndsaftale i Århus  
Der er lavet forhåndsaftale i Aarhus der sikre, at man ved nyansættelser eller 
omrokeringer ikke skal starte forfra, men at der ligger en ramme. 

 
4. Hvordan skal bestyrelsen se ud frem til generalforsamlingen? Der skal på et tidspunkt 

blandt bestyrelsen vælges en formand frem til generalforsamlingen. Skal forhandlingerne 
stadig være en formandsopgave? 
Steen bliver siddende som formand frem til 31.12. 2017.  
Bestyrelsen overvejer mulighed for en oplæringsperiode frem til 31.12 for at bevare viden i 
organisationen efterfølgende. 

 
5. Hvordan er det gået med din kontaktfunktion i forhold til netværkene - alle har 

netværksgrupper så der skal blot være en status på vores funktion  
Orientering fra områderne 
Det er godt at puste liv i områderne, og hvordan kan vi bruges som tovholder/facilitator.  
Hu-lederne (SN) – der har været afholdt møde i Horsens den 15/6. stor interesse. Lederne 
mødes 3 gange i løbet af næste skoleår. 
Øverste ledere (SN) – der har været afholdt møde i Odder den 14/6. Besluttet at lave 
mødekalender for næste skoleår. 
Sekretærer (BL) – der forsøges afholdt et møde, umiddelbart stor interesse. 
Almen (TE) – den eksisterende gruppe har en plan og LU understøtter. 
Tosprogede (KBK) – vi afventer, men der er en gruppe der samarbejder på området. 
29. september (ML) -  

6. 75 års jubilæet - hvordan vil vi gøre i Østjylland (Michel er tovholder) 
Intet nyt 
 

7. Nyt fra Kursusudvalget  
Ingen repræsentanter til stede.  



Brædstrup konference 
 Ingen repræsentanter til stede. 

  
8. Nyt fra LU Hovedbestyrelsen 

Møde i hovedbestyrelsen d. 9. juni., hvor organiseringen af LU drøftes ift. antallet af 
medlemmer (350). 
Visionsseminar d. 22.-23. august, hvor omdrejningspunktet skal være hvilke veje 
bestyrelsen fremadrettet skal gå. 
§24b er gennemført i Middelfart. Det har vist sig, at man ikke kan ligge en ungdomsskole 
ind under musikskolen, men det er dog muligt den anden vej.  
 

9. Kommende møder  
 

a. Medlemsmøde i efteråret. Vi har en udfordring og skal melde noget ud til 
medlemmerne. 
Næste møde er d. 9. november 
3 Dele – Vendt i Øst-ledergruppen 
Inspiration/Fagpolitisk del (løn og ansættelsesforhold)/Social del 
 

10. Økonomi 
Orientering. 
 

11. Evt. 
Der er afskedsreception for Steen Nielsen tirsdag d. 27. juni i Odder Ungdomsskole, kl. 
15.15-17.00. 
 
Referent: Klaus Bluhme Knudsen   


