
Kreds Østjylland                                          

 

Deltagere: 
Michel Jean Larsen, Birthe Lykke Laursen, Jonas Højland Steinmetz, (Jette Dahl) og Klaus Bluhme 
Knudsen 

Tidspunkt Fredag d. 15. September Kl. 14.00-16.00  

Mødested Skanderborg Ungdomsskole, Findlandsvej 

Mødeleder Klaus 

Referent Jonas 

Fraværende Jette Dahl 

 

Bestyrelsesmøde (REFERAT) 
 

1) Velkomst 
2) Godkendelse af sidste referat 
 
3) Godkendelse af dagsordenen  

a. Ting til eventuelt? 
 

4) Nyt fra Formanden v/Klaus 
- Orienteringsmail til medlemmerne 

Klaus stopper som formand og som lønforhandler for LU Kreds ØST grundet nyt arbejde og 
udmeldelse af organisationen. 
 
Jonas H. Steinmetz, indtræder som formand fra og med D. 1/12-2019 med bestyrelsens opbakning. 
Bestyrelsen forespørger Bo Dyrgaard, Jurist fra LU tage forhandlingen i Aarhus kommune, hvor 
Jonas er ansat. Hovedbestyrelses formanden, Per Nielsen, forespørges om at være underskriver på 
lønaftalerne. Jonas holdes grundigt orienteret i processerne undervejs for at imødekomme Aarhus 
medlemmerne, lokalt i processen. 
 
Kasper Knudsen indtræder formelt i bestyrelsen ved Klaus B. Knudsens udmeldelse og er dermed 
fungerende bestyrelsesmedlem fra og med 1/12-2019. 
 

 
5) Nyt fra Hovedbestyrelsen  

v/Michel 
Kort orientering omkring hovedbestyrelsens møder. Der er taget hul på diskussionen omkring 
størrelsen på hovedbestyrelsen. Det blev vedtaget at fastholde en gruppe på 7 medlemmer. Men 
der drøftes generelt størrelsen på kredsene, og der er i øvrigt drøftet udfordringerne den dag Bo 
Dyrgaard stopper som jurist hos LU. 
 



6) Kursusudvalget v/Michel 
- Studieture og Brædstrup, principper for økonomi tildelingen? 

Der har udelukkende været positiv feedbak vedrørende studieturen, og Bestyrelsen vil gerne rose 
udvalget for deres store arbejde omkring planlægningen. Bestyrelsen vil dog gøre opmærksom på 
at der i kommissoriet står skrevet ” Idet der gives tilskud fra LU vil der være differentieret betaling 
for LU-medlemmer og ikke-medlemmer.” Dette var ikke tilfældet for årets studietur, men 
fremadrettet opfordrer bestyrelsen til at det vedtaget kommissorie overholdes. 
 

7) Generalforsamlingen 
- Forberedelse samt valg og kandidater 

 
Der er pladser i bestyrelsen til nye medlemmer.  
Jonas er på valg og stiller op til genvalg 
Klaus har nyt job og stiller derfor ikke op 
Jette ønsker ikke opstilling(sidder i forvejen på et ”suppleant mandat”) 
Birthe genopstiller ikke 
 
Der skal findes minimum 3 kandidater. 
 

- Evt. diskussion af kredsens størrelse? (Rykkes til møde i januar) 
 

8) Julefrokost & Medlemsmøder 
 

- Julefrokost, status 
Michel sender invitation ud via mail inden for 7 dage fra dd. 
 

- medlemsmøde med tema omkring Ungdomsskoleplanen 
Klaus sender et udkast til Jonas, omhandlende et tilbud til kredsens inspektører vedrørende 
kursus i udarbejdelsen og arbejdet omkring en ungdomsskoleplan. Jonas sender den til 
kredsens inspektørere. 

 
9) Økonomi (Punkterne A. og B. er overgået fra sidste møde D. 13 September) 

a. principperne for brugen af midlerne i kredsen (de står der stadig) 
Som udgangspunkt går som tilskud til tur- samt konference jf. kommissorierne herom. 
Yderligere brug af midlerne diskuteres i januar. 

b. Principper for gaver ( jubilæum, afsked, fødselsdage mv.?) 
Vi giver gaver ved afskedsreceptioner og jubilæer såfremt bestyrelsen er orienteret ved invitation 
til nævnte. 

 
10) Eventuelt 

 
 
 


