
Referat LU Østjylland kredsmøde kl. 13.00-15.00 
 
Tilsted: Michel, Thomas, Steen, Birthe og Klaus 

 

UngSyddjurs, Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 

 

Husk at indkalde kursusudvalget til bestyrelsesmøde 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

KBK sender referatet fra Generalforsamlingen, feb. 2017 til Pernille, LU. 

 

3. Nyt fra formanden 

Steen har lavet lønaftaleopfølgning i bl.a. UngSyddjurs, samt en generel undersøgelse 

på ”Rammeaftale om Seniorpolitik”, kap. 4. 

Kort orientering om at Horsens har fået ny struktur ift. udvidelse af 

medlemsmulighederne i LU Østjylland. Der er indgået en forhåndsaftale på 

folkeskoleområdet i Randers. Afholdelse af statikkursus i Silkeborg. Lønforhandlermøde 

11/9 afholdt, næste møde er 25. februar 2018. Formanden har deltaget i 

visionsseminar i hovedbestyrelsen.  

 

4. Ny formand- What to do? 

Formandens afgang vendes. Der er et hul i formandsposten fra 1/1 2018 og frem til 

generalforsamlingen d. 23. februar 2018, kl. 9.00-12.00 på Hotel Pejsegården, 

Bræstrup. Der arbejdes med en intern løsning. 

 

5. Decembermødet hvor ønsker vi det? 

Århus Rådhus d. 14. december, kl. 15.00-18.00, med efterfølgende julekomsammen, 

inkl. kursusudvalg og revisorer. 

 

6. Julefrokost - hvem og hvor 

Aarhus, stedet følger – Bestyrelse, kursusudvalg og revisorer. 

 

7. Orientering fra hvert bestyrelse medlem om arbejdet med de netværk vi er koblet på 

som LU støtte. 

HU v/Steen – Næste møde er i HU’s nye lokaler i Aarhus, Randersvej 302, Gl. Lisbjerg, 

Aarhus N hos Lone Grosen. 

Sekretærnetværk v/Birthe. 

Flygtninge v/Klaus. 

 

8. Lønforhandling og statistik over nuværende løn 

Til orientering 

 

9. Medlemslister - er oplysningerne korrekte 

Opdateres. 

 

10. Medlemsdagen d. 9/11 – planlægning af program, debat om indhold. 

Vi mødes  

12.00-12.30 Velkomst og sandwich.  

12.30-14.00 Oplæg v/Aydin Soei 

14.00-14.30 Kaffe  

14.30-16.00 Herefter cafémøder i netværksgrupperne;  



Skolesamarbejde v/UngSyddjurs, Fritidsområdet v/Birthe, HU v/Steen, Flygtninge 

v/Klaus 

16.00-20.00 Kokkeskole v/Gastro & Vino i Klostergade, Aarhus 

 

 

11. Nyt fra Kursusudvalget  

Der arbejdes hårdt på Konferencen d. 23.-24. februar 2018. 

Der arbejdes ligeledes på en studietur til Finland i foråret 2018. 

 

12. Nyt fra LU hovedbestyrelsen herunder visionsseminar i augustmåned 

Michel orienterer engageret og positivt om bl.a. opfølgning på årsmødet, herunder 

cafémodellen, hvor der nu er nedsat fire arbejdsgrupper: Medlemmer, Ny 

organisering/struktur, Fokus på fagforeningsdelen (fx Ledernes psykiske arbejdsmiljø, 

herunder medlemsundersøgelse) og Samarbejdspartnerne 

Orientering om generelle tanker om lobbyarbejde. 

OK18 – Der ligger oplæg fra Skolelederforeningen. 

 

13. Kommende møder 

Klaus ser på mulighederne for at få en kalender på hjemmesiden. 

 

14. Økonomi 

Ingen bemærkninger 

 

15. Evt. 

Der har været forespørgsel på om et fælles julearrangement for alle medlemmer. 

Bestyrelsen arbejder på en løsning der kommer til at gælde fra 2018. 

 

UngSyddjurs orienterer om et styrket skolesamarbejdet. 

 

Mvh 

 

Michel Larsen 

Næstformand LU Østjylland 

 

Klaus Bluhme Knudsen 

Referent LU Østjylland 


