
LU -  Kredsmidtsjælland 

Formandens beretning marts 2016.03.10 

 

Umiddelbart er der 2 større begivenheder i vores forenings forgangne år der ’stikker ud’. 

Studietur og formandsskift i ’utide’. 

I Maj måned gennemførtes studietur til Amsterdam med 15 deltagere. 

Et ekseptionelt godt program var sammensat af  Anni og Peter, med besøg på skoler og institutioner som 

beskæftiger sig både med fritid og med ’restgruppeunge’. 

I november meddelte formand Anni Damkjær at hun forlod Ungdomsskolen – og dermed også sin 

kredsformandspost. Vi konstituerede os med Per Rønde som formand – og Nels fra Ringsted kunne bytte 

titlen som suppleant ud med best.medlem. . 

Medlemssituation: 

Vi er pt. 40 medlemmer; 26 + 12 pensionister + 2 særlige medlemmer. 

Ændring fra 34 + 9 +2. 

Løn og ansættelsesforhold. 

Der har været ændringer i flere kommuner – både med rene reduceringer og med omstruktureringer. 

Både kredsen og LU’s jurist har været involveret i at varetage medlemmernes interesser. 

Der er gennemført 6 lønforhandlinger i løbet af året. 

Overenskomst:   

LU gennemfører først forhandlinger i løbet af foråret. 

Kredsmøder: 

Der er siden kredsmødet i Sorø 6.3.15 afholdt kredsmøde d. 29.5.15 på Headspace i Roskilde og 25.9.15 hos 

Ung Slagelse. 

Der har været afholdt Ungdomsskolernes dag i nov 15 md Bente som tovholder. Skal hilse og sige fra de 

deltagende fra Lejre at det var en god oplevelse som de gerne ser mere af. 

I Januar deltog kredsbestyrelsen i kredsbestyrelseskonference og kredsformandsmøde. God inspiration at 

høre hvad der sker i de andre kredse. 

Der er årsmøde i første uge i april hvor en del af kredsens medlemmer deltager. 

Bestyrelsen er blevet beriget med nye kræfter i skikkelse af Camilla fra Sorø og Nels fra Ringsted. 



Hele bestyrelsen har drøftet både form antal og indhold i forhold til kredsmøder. Dette kan i forvente at 

høre med om i det nye foreningsår. 

Vi har også drøftet bestyrelsens størrelse, bl. a. i lyset af faldende medlemstal – dette vil fremgå at vores 

forslag til vedtægtsændringer. 

Ungdomsskolen er som altid i løbende udvikling – samarbejde med specielt folkeskole og UU synes at 

præge tidens udvikling og det synes at være det felt som i denne tid – og også i tiden fremover vil sætte sig 

på en del af dagsordenen. Vi må i vores LU-kreds være med til at inspirere og booste hinanden, således at 

vores skoleform kan komme alle unge til gode. 

Som konstitueret formand vil jeg gerne takke bestyrelsen for opbakning i tiden  fra november og til nu. 

Tak til alle i kredsen – specielt til jer som deltager i kredsmøderne med inspiration og indput – noget som 

jeg personligt har glæde af – som forhåbentlig af den vej bliver til glæde for de unge mennesker som vores 

arbejde handler om. 

 

 

 

 


