
Kreds Østjylland                                          

 

Deltagere: 
Michel Jean Larsen, Kasper Knudsen, Jonas Højland Steinmetz, Michael D. Stevens, Anne Kristine 
Skou Jensen 

Tidspunkt Fredag d. 17. April 2020 Kl. 8.30-9.30  

Mødested Microsoft TEAMS møde 

Mødeleder Jonas 

Referent  

Fraværende Suppleant Jette Dahl 

 

Bestyrelsesmøde  
 

1) Velkomst 
 
2) Godkendelse af dagsordenen  

a. Ting til eventuelt? 
 

3) Nyt fra Formanden v/Jonas 
a. Intet nyt pga. Corona 

 
4) Nyt fra Hovedbestyrelsen  

v/Michel 
a. Intet nyt pga. Corona 

 
5) Konstituering af bestyrelsen 

Der skal findes en næstformand, kasserer og referent. 
• Kasper er ny næstformand, Michel er referent og kasser posten betaler vi os fra. 

Jonas spøger medarbejder i Ung i Aarhus 
 

 
6) Forberedelse af årsmøde punkt 

Vi skal fremlægge vore synspunkter og lægge op til debat/afstemning 
o Vi har sendt forslaget frem til hovedbestyrelsen og fastholder forslaget som det 

er. Der er fuld opbakning fra kredsen til forslaget. 
 

7) Fastlæggelse af møder 2020 
Medlemsmøder, hvornår og hvor mange?  
Bestyrelsesmøder, hvornår og hvor mange? Jonas sender forslag ud til en møde række. 
Generalforsamlingen kan flyttes så det ligger et andet sted og et andet tidspunkt end 
Brædstrup. 
 



Beslutning: 
Julefrokosten skal være i forbindelse med generalforsamlingen der afholdes i starten af 
februar måned. 
Bestyrelsesmøder: Vi skal bruge teams som møde form når det passer sig. Det skal være 
dagsorden som er bestemmende for om det er teams eller et fysisk møde. 
Der skal være fire møder om året, hvor mindst to af dem er fysiske møder 
 

 
8) Vedtægter LU Kreds ØST 

- Vedtægterne blev sidst revideret i 2007, det er på tide at kigge på dem i 2020. 
6.A) 
Vi gennemgår vedtægterne på et af kommende møder 

        9)Opgaver og bestyrelsens arbejde 
- Et tilbagebik på 2019 

 
Hvad kommer der i 2020 
At få ramme sat hvad vores arbejde i bestyrelsen er og få det formidlet ud til 
medlemmerne. 
Vi skal have sat de 250.000 kr. i spil så det kommer til medlemmerne til gode. Vi skal 
have debatten i bestyrelsen igen så vi finder noget der skal komme kun dem der er 
medlemmer til gode.  Det kunne være en studie tur der blev gjort meget billig for 
medlemmerne. Et forslag kunne være at bruge de 250.000 kr. til at nedsætte 
kontingentet i en årrække. 
Vi skal i det kommende års arbejde med en bedre information til nye medlemmer om 
hvorfor man skal melde sig ind i LU. 
Jonas spørger kommunerne i Østjylland om hvor mange potentielle medlemmer der er  
og hvor mange der er medlem og ikke medlemmer af LU. 
 
 

9) Eventuelt 
 


