
 

Dagsorden og referat, LU kreds Fyn 2. oktober 2020 
 
Præsentationsrunde: En meget præsentabel bestyrelse var mødt frem. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

2. Konstituering af bestyrelsen – valg af næstformand, sekretær, kasserer og menigt medlem. 
 
Formand Morten Schneider Schlægelberger, Nordfyn 
Næstformand Line Egelund Bøggild Larsen, Nyborg 
Kasserer Ali Vural, Odense 
Sekretær Lorea Alberdi Platz, Middelfart 
Menigt medlem Ole Bakkegaard Starklint, Svendborg. 

  
      På valg til foråret 2020: Line og Morten og Ali 

 
3. Årshjul og kalender for bestyrelsen 

Møder  er planlagt slut november og medio februar 
Årshjul afstemmes med hovedbestyrelseskalenderen 

 
4. sensommerkonference 2020/studietur: 

I indeværende år laves ikke en sensommerkonference da kalenderen er fremskredet, og corona-
virkeligheden ikke levner plads til dette. Bestyrelsen vil i stedet lave en dag i foråret hvor der også 
afholdes generalforsamling(dato findes så vedtægterne overholdes).  
 
Dagen tilrettelægges som følgende:  
Formiddag: generalforsamling for Lu’s medlemmer med efterfølgende frokost 
Middag og eftermiddag: Program med fokus på ledelse for alle ungdomsskoleledere, også ikke LU 
medlemmer 
Aften: spisning, og evt. kulturelt arrangement. 
 
Lige år: et arrangement med overnatning(1-2) kan være til udlandet 
Ulige år: forårskonference med først-liggende generalforsamling ikke LU medlemmer kan deltage 
efter generalforsamlingen. 

 
5. Nyt fra LU 

Spændende årsmøde i skyggen af corona, dejligt at Birgitte Dyrby Jensen repræsenterer Fyn endnu 
engang i Hovedbestyrelsen. 

 
6. Evaluering af generalforsamling: 

Opmærksomhed omkring valgproceduren, det blev lidt rodet med en formand der gik af i utide, og 
dermed usikkerhed omkring suppleanterne 

 
7. Hvordan skal en dagsorden se ud? – faste punkter? 

 Nyt fra.. de enkelte skoler melder ind. 

 Nye temaer der rør sig – whats new i ledelse i ungdomsskolerne, er der noget omkring vores 
rammer vi skal arbejde med (eksempelvis ungdomsskoleplan) 

 Hvad er nyt fra LU? 
 

8. Nyt fra kommunerne (max 2 min. Pr. kommune): 
 

9. Evt. 

 Bestyrelsesmedlemmerne bedes sende et vellignende billede til MS til brug for Lu’s hjemmeside  

 Alle aktive medlemmer opfordres til at fremsende løndata til formanden. Relevant data findes 
typisk på bagsiden af lønseddel. Formålet er, til brug for at få et overblik omkring lønudvikling og 
lønsammensætning på Fyn. Medlemmerne vil naturligvis blive så anonymiserede som det er 
muligt, dog vil der på oversigten stå om man er øverste leder, viceleder eller 
afdelingsleder/områdeleder . 

 


