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Formandsberetning. 
 

Så er der endnu engang gået et år siden sidste generalforsamling. Tiden går, 

men det er jo fint, hvis den går med noget relevant og godt. 
 

Det mener jeg, den har gjort i det forgangne år, idet vi igen kan se tilbage på 
et aktivt år med stor aktivitet i LU kredsen. Tak for jeres opbakning gennem 

deltagelse på vores møder og arrangementer. 
 

Året der gik. 
Vi har afviklet vores kvartalsmøder med forskelligt indhold. Først på året fik 

vi afsluttet det sidste forløb med Henrik Larsen, et forløb som vi alle havde stor 
glæde af. Men lige før jul fik vi så den triste besked, at Henrik var afgået ved 

døden. Henrik vil blive husket som en kvalificeret og fokuseret oplægsholder 
med vedkommende kursusforløb i en hyggelig og involverende atmosfære. 

 
Studietur i Jylland blev det også til i løbet af 2014. Vi havde nogle gode, 

hyggelige og lærerige timer sammen i kollegakredsen og sammen med 

kolleger fra Skive, Aalborg og Mors. Det var spændende at se, hvorledes vi i 
forskellige ungdomsskoler griber opgaven vidt forskelligt an ud fra de lokale 

muligheder. Det viser, at enhver kommune har landets bedste ungdomsskole 
ud fra de lokalt givne muligheder. Der var masser af inspiration at hente, og vi 

fik ud over det faglige ligeledes udviklet vores indbyrdes kendskab til hinanden 
og de opgaver, der løses rundt om i vores egne skoler. 

 
Sekretær/leder kurset -  denne gang på Møn. Her fik både sekretærer og 

ledere et fint forløb med en tydelig opfordring til at man, uanset hvor i 
organisationen man er placeret, så er det utrolig vigtigt, at man forholder sig 

til helheden i sine opgaver - og følger disse hele vejen til ende. Tiden er forbi 
hvor der findes ”skrivestuer”, og hvor det at få en opgave tildelt fulgtes op af, 

at lederen eller en anden fulgte med på sidelinjen og overvågede forløbet. I 
dag forventes det af alle, at man kan og vil arbejde selvstændigt og tager 

ansvar for egne opgaver. Herigennem sikres både en fin opgaveudførelse og 

ikke mindst en større tilfredshed i jobbet.  
Denne konference udmærkede sig ved en uheldig indkvartering fra start. Dette 

gav en del sure miner, men efter at bestyrelsen flyttede til et nærliggende 
”hotellignede” sted, lyste alle ansigter igen op og stemningen var genoprettet. 

At flere bestyrelsesmedlemmer så nåede at blive kaldt eksotiske betegnelser, 
betegnelser som indebar benævnelser fra dyreriget, var hvad man kan kalde et 

”forfriskende men dog noget usædvanligt indslag”, et indslag som ikke vil 
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gentage sig, idet vi ikke fremover vil frekventere det nævnte ”hotellignende” 
sted. 

  
Heltidsunderviserkurset og Klublederkurset. Her forløb disse nogenlunde 

som vi plejer, dog var der på anden dagen af Heltidskurset et stort frafald. 
Dette er efterfølgende taget op med de pågældende, og vi forventer at sådant 

frafald i fremtiden undgås. Det er uheldigt når et hold halveres til den sidste 

del. Det går ud over dynamikken for de tilbageblevne. 
  

SSP konferencen var i 2014 for første gang flyttet væk fra Hotel Nørrevang 
på Marielyst. Dette grundet for stor usikkerhed om, hvad de på Nørrevang 

kunne leve op til af kvalitet. Den nye placering blev så Hotel Maribo Søpark, 
som leverede bedre værelser, mad og kursuslokaler. Dog havde de samme 

problem som vi har kæmpet med på Nørrevang, de har svært ved at afvikle 
måltiderne indenfor den tidsramme, som er aftalt.  

Men derudover blev det en konference med højt fagligt indhold. Et indhold som 
fra mange kursister blev omtalt som det bedste i nyere tid.   

 
En stor tak skal herfra lyde til alle I, som hen over året har ydet en indsat for 

fællesskabet. Uden den hjælp og arbejdsindsats ville det ikke kunne lykkes. 
Det skal ikke være en hemmelighed, at vores økonomi som er udmærket, 

alene er det på grund af det store ubetalte arbejde, der sker. Det er vigtigt for 

kvaliteten i de tiltag der laves, at I alle engagerer jer og som hidtil byder ind 
og hjælper med på de områder, hvor I hver især har jeres kompetencer. 

Herved skabes de kvalificerede og vedkommende tiltag, som vi alle nyder gavn 
af. 

 
Generelt omkring kurser er vi glade for samarbejdet med CEFU, som sikrer 

korrekt indberetning af skat m.v. når vi har foredragsholdere ind over vores 
tiltag. Dette samarbejde har været og er værdifuldt for kredsens aktivitets 

niveau. Stor tak til denne samarbejdspartner. 
 

Næste forenings år. 
På AUKU konferencen sidst på 2014 blev der lagt linjerne for dette års 

aktiviteter efter forudgående indhentning af ønsker fra medlemmerne. 
Der vil igen i det kommende foreningsår være fokus på aktuelle og 

vedkommende temaer på kvartalsmøderne.  

Vi vil fortsætte med kurser for Heltidsundervisere og for klubledere, ligesom vi 
vil fortsætte med Sekretær/lederkonferencerne. Disse tiltag vil vi naturligvis 

søge at skabe en indtjening til kredsen på, idet målgruppen her jo ikke er 
kredsens medlemmer. 

I juni vil der igen blive en studietur for medlemmerne, denne gang til Berlin 
hvor vi vil se på fagligt relevante områder, ligesom turvinklen i forhold til ture 

med de unge vil have plads i programmet. 
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Vi håber på at få rigtig mange deltagere på disse aktiviteter. 
 

Ungdomsskolen lokalt og på landsplan er i denne tid igen ude i en omstilling, 
hvor det gælder om at kunne være vakse ved havelågen, når der er behov hos 

de unge, som skal stilles, men som andre aktører enten ikke ser, eller ikke 
formår at gøre en relevant indsats omkring. Ungdomsskolens lovgivning med 

de vide rammer den giver, stiller os samtidig en særlig udfordring og 

forpligtigelse i forhold til altid at værne om de unge og medvirke til at give 
dem de muligheder, der skal til for at få et godt voksenliv. 

 
Vi skal kunne indgå i tværgående samarbejder på tværs af både lokale og 

tværkommunale strukturer. Vi skal se og gribe de muligheder og de opgaver, 
der ligger i arbejdet med at støtte og udvikle vores unge frem mod 

voksenlivet. De skal støttes til at kunne se værdien af og indgå i uddannelse, 
arbejde, foreningsliv, det omgivende demokratiske samfund. De skal støttes til 

at kunne agere selvstændigt og anerkendende på tværs af race, religion, 
politisk opfattelse i en forståelse af, at vi sammen kan skabe en stadigt bedre 

verden for alle. En verden med plads til forskellighed, særpræg og udvikling. 
 

Ungdomsskolen skal kunne tage de nye udfordringer op uden at forlade de 
grundlæggende værdier, som har præget den samlede ungdomsskole i årtier. 

 

Her til sidst et lille personligt blik tilbage på de 23 år jeg har været så 
privilegeret at være formand for jer her i kredsen. Det har været en fest at 

repræsentere en kreds, hvor der gennem alle årene har været en tydelig og 
markant opbakning til bestyrelse og formand. En kæmpe tak til alle nuværende 

og tidligere medlemmer i kredsen. 
 

Jeg var temmelig ny leder og havde kun været 1 år i kredsbestyrelsen, da jeg 
blev valgt som formand. En opgave som gav mig både sug i maven og 

bekymring ved nu at skulle til at rådgive og hjælpe væsentligt mere erfarne 
kolleger rundt om i det daværende Storstrøms Amts 24 ungdomsskoler. 

Bekymringen steg da også markant, da det gik op for mig at min første 
officielle opgave blev at gå på talerstolen på LU årsmødet ca. en måned senere 

for at opfordre Landsformanden for LU med flere til at træde tilbage, da vi i 
Storstrøms Amt ikke havde tillid til hans måde at drive foreningen på. - Jeg 

lover jer at mine knæ rystede på vej op til talerstolen. Resultatet blev som jeg 

husker det at der var 19 stemmer for vores forslag og flere millioner stemmer 
imod. 

Der var dog en enkelt kollega fra Gladsakse, som under eventuelt manede 
Landsbestyrelsen til at tænke sig om, idet han forklarede, at det at hele salen 

ud over Storstrøms amt stemte imod, ikke var ensbetydende med at man ikke 
ønskede en markant ændring i ledelsen af LU. 
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Nogle år senere fik vi oprejsning idet hele Landsstyrelsen måtte trække sig og 
en ny tid fik sin begyndelse. En ubehagelig men på tidspunktet nødvendig tid 

at komme igennem. Her var kredsens opbakning en utrolig hjælp når skyerne 
trak sammen. 

 
Senere var der også mange opgaver forbundet med at holde sammen på 

foreningen, da vi som lille lederforening tog kampen op mod dels LVU (i dag 

Uddannelsesforbundet) og efterfølgende KL i en kamp for at sikre 
forhandlingsret for vores medlemmer. En kamp som kom til at vare ca. 9 år og 

som endte med at KL måtte indgå en aftale for at afværge et nederlag i retten. 
Under denne proces havde vi en stærk Hovedbestyrelse, Landsformand Jørn 

Naut og Forretningsfører Bo Dyregaard, som sikrede en fast hånd i hele 
forløbet. Kredsformændenes opgave bestod i at skabe ro og tryghed i kredsene 

under hele forløbet. Her var jeres opbakning igen værdifuld. 
 

Herudover har forskellige kolleger gennem årene ydet en kæmpe indsats i 
vores kredsbestyrelse. Det vil føre for vidt at nævne navne, men ingen må 

være i tvivl om min taknemlighed for det arbejde og den opbakning der er 
leveret i dette arbejde. Stor tak til alle. Uden jeres engagement og store 

arbejdsindsats ville sammenholdet i kredsen ikke være lykkedes. 
Sammenholdet er skabt gennem utallige vedkommende oplevelser og 

aktiviteter med højt fagligt indhold både gennem kurser, konferencer, 

studieture og møder. 
 

Et sted må jeg dog bøje hovedet og erkende, at jeg ikke sammen med de 
skiftende bestyrelser har levet op til det pålæg, som ved en af mine første 

generalforsamlinger blev givet. Nemlig at nedbringe foreningens indestående 
på ca. 80.000 kr. Dette er ikke lykkedes på trods af adskillige studieture hvor 

LU kredsen har indgået med en større del af prisen. Årsagen er 
bestyrelsesmedlemmer og øvrige kollegers uegennyttige arbejde, som har 

sikret både lave priser på vores tiltag men også overskud på disse så vi nu på 
denne generalforsamling kan levere endnu et flot indestående på den rigtige 

side af de 200.000 kr. Det siger kassereren mere om lige om lidt. 
 

Jeg vil slutte nu med en tak til alle nuværende og tidligere medlemmer samt 
de mange samarbejdspartnere som gennem årene har indgået i opgaver til 

glæde for helheden. 

 
Pas godt på LU, Ungdomsskolen det fortjener de og vi 

 
Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen 

 
Jørn Larsen 

24. februar 2015 


