
LUs pensionistudvalg. 
 

Tirsdag 19. november 2019 – kl. 11.00-14.00 i LUs sekretariat Borgergade 36, st.th., 1300 

København K. 

Per Sørensen fra Køge deltog i mødet m.h.p. fremlæggelse af forslag til turen til Køge i 2020. 

 

Dagsorden/Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden – valg af referent. 

Dagsorden godkendt. Troels Svendsen valgt som referent. 

 

2. Jørgen Stagstrup udtræder af bestyrelsen fra d.d. og fra Kaj Landbo, kredsformand i kreds 

Midt- og Vestjylland er det oplyst at Arne Sørensen fra Viborg indtræder i Jørgens Stagstrup 

plads i bestyrelsen. 

En evt. konstituering drøftes. 

Konstitueringen fastholdes. 

 

3. Opfølgning fra mødet fra den 28. maj 2019. 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Orientering om hvad der sker i LU – ved Per Nielsen. 

- Ideen om Undervisningsledernes Hus verserer stadig. 

- Sidste modul af Kompetanceforløb afvikles snart med 120 deltagere, hvoraf 30 har valgt 

at gå til eksamen som et led i diplomuddannelsen. 

- 33% af 10.klasserne ligger i ungdomsskoleregi - 65% i folkeskoleregi. Der er dannet et 

tværfagligt ekspertudvalg. 

- Det anbefales at læse om ledelseskommissionen på hjemmesiden. 

- Der "rører sig noget" m.h.t. kredsdannelsen i L.U. 

- L.U. har fokus på "Ungdomsskoleledelse i en ny kontekst" i.f.m. Ungdomsskoler, der 

får nye opgaver, f.eks. biblioteksledelse. 

- Fokus på Coop-projektet, der støttes med 27 millioner kr. fra Den A.P. Møllerske 

Støttefond, vedr. at skaffe fritidsjobs til skoletrætte unge (o/15 år). 

 

5. Ture arrangeret af Knud Nørgaard. Der var for få tilmeldte til Skotland/Irland, så denne tur 

måtte aflyses. Knud kommer med et nyt tilbud på Skotland/Irland og måske et tilbud på 

Israel/Jorden. Der skal min. være 20 deltager for at turene kan afvikles. Afvikles i foråret 

2020. 

Vi afventer nye turforslag. 

 

6. Udvalgets regnskab – status intet forbrug. 

Formanden gennemgik det udleverede regnskab. 

Taget til efterretning. 

 

7. Orientering om golfturneringen. Turneringen afvikles i Kolding i pinsen 2020. 

PV orienterede om golfturneringen, Den varsles i julenyhedsbrevet. 

 

 



8. Tur til Silkeborg fra den 2-4 september 2019. Evalueres. Regnskab for turen er tidligere 

udsendt. 

Godt arrangement. 

Regnskabet godkendt. 

 

9. Fremtidige arrangementer, herunder forslag til tur i september 2020 hvor der ligger et tilsagn 

fra Per Sørensen fra Køge om afvikling af en Køge-tur. Helge Rasmusen fra Solrød stiller op 

som medarrangør. Per Sørensen deltager i mødet. 

Turen afvikles d. 7.-9. sep. 2020. 

Budget og programforslag udleveredes og Per Sørensens gennemgang blev taget til 

efterretning. 

Turen varsles i julenyhedsbrevet. 

 

10. Fortegnelse over LUs pensionister pr. november 2019. Liste eftersendes. 

Til efterretning. 

 

11. Næste møde. 

Er aftalt til tirsdag den 19. maj 2020 i København. 

Mødedato ændres til d. 15. maj 2020. 

  

12. Eventuelt. 

Intet. 
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