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Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 

Kreds Sydjylland 

LU 
Sydjylland 

16-12-2016 

Referat generalforsamling i LU – kreds Sydjylland. 

Torsdag den 2. februar 2017 kl. 10:00 – 11.30   

på Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg. 

   

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

 Karin Valeur foreslået og valgt til dirigent 

 Referent Morten Schlægelberger 

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og 
adviseret. 

2. Bestyrelsens beretning. 

 Beretning fremlagt af Michael Christensen, beretningen 
blev godkendt med følgende kommentarer: 

 Henvendelse fra kreds Fyn vedrørende en evt. 
sammenlægning med Kreds Sydjylland. Kreds Fyn har lidt 
færre medlemmer end Kreds Sydjylland. Forslag om at 
dele lønforhandler opgaven i en evt. sammenlagt kreds. 
Generelt et ønske om at hjælpe os selv ved at hjælpe 
hinanden. Der er pt. ikke snakket proces omkring en 
sammenlægning. – På musikskoleområdet er der erfaring 
for en samlet kreds, men medlemsmøder kan være delt.  

 Forslag om et øget fokus på det ”særegne” ved 
Ungdomsskolerne ifht. andre skoleformer, dette set i 
relation til gode argumenter omkring lønforhandlinger. 

 Løn: stor forskel hvad der honoreres for. Dette kan være 
efteruddannelse, geografi, resultater. 

 Kredsbestyrelsen vil fortsat arbejde for, at kredsen mødes 
om ledelsesrelaterede emner. Andre kredse ser lidt breder 
på dette, men bestyrelsen mener, at disse tiltag bedst 
placeres hos bl.a. Ungdomskoleforeningen. 
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 Beretning vedhæftet referatet 

 

3. Regnskab.  

Regnskab fremlagt af kassereren Otto Sørensen og godkendt af 
generalforsamlingen. Regnskab vedhæftet referat 

4. Fastsættelse af kredskontingent.  

Bestyrelsen foreslår at kredskontingentet fastsættes uændret til 
55,- kr. pr. måned pr. medlem.   

 Spørgsmål til bestyrelsen gående på om overskudet er for 
stort. Bestyrelsen mener overskuddet er passende, da det 
betyder, at bestyrelsen kan aflyse et internat eller 
lignende. 

 Forslag til kredskontingent blev vedtaget. 

5. Valg af formand. På valg er: 

 Michael Christensen (genopstiller) 

 Michael Christensen kåret uden modkandidat 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:  

 Morten Schlægelberger 

 Ove Obeling 
 Wilhelm Fabricius  
Valgt til kommende bestyrelse: 

 Agnes Østergaard  
 Esben Lind 
 Wilhelm Fabricius 

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

 Pia Glaser, 1. suppleant 

 Felix Perrier, 2. suppleant 

8. Valg af 2 kritiske revisorer for 1 år. 

 Carsten Adamsen og Grethe Riber Dam genvalgt 

9. Valg af 1 revisorsuppleanter for 1 år.  

 Kjeld Mikkelsen genvalgt 
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10. Indkomne forslag. 
 

 Ingen indkomne forslag 
 

11. Eventuelt 

 Ønske om, at medlemsmøder kan bruges til andet end 
ledelsesperspektivet, eksempelvis sparing omkring 
ungdomsskolernes udvikling. Som eksempel fremdrages 
medlemsmødet omkring asylproblematikken. Debat 
omkring dette. Umiddelbar konklusion på debatten blev, 
at det ene ikke udelukker det andet.  

 Truslen fra bl.a. 24b, “hjemtagning” af sprogskoleopgaver 
med mere bør også være noget vi er optaget af I LU-regi.  

 Unik mulighed I kredsen til at påvirke 
Ungdomsskoleforeningen gennem kredsens medlem fra 
Tønder, Mikkel Brander. 

 Michael viste kort oplægget omkring en undersøgelse 
blandt kredsens medlemmer omkring indhold I vores 
arbejdsbeskrivleser. 

12: Karin afsluttede generalforsamlingen med klapsalver fra 
forsamlingen. 
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