
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde Kreds Hovedstaden, afholdt hos Ungfredensborg, 

Nivå. 

 

Afbud: Helle J. og Ruzica 

 

Alex kommer lidt senere, Thomas forlod mødet kl 12.00. 

 

 

1. Konstituering i henhold til gældende vedtægter 

Søren, Gribskov valgt til kasserer 

Helle, Tårnby valgt til næstformand 

 

2. Drøfte behovet for arbejdsgrupper m.m., såsom kursusudvalg, rejseudvalg, 

Ungdomsskolernes Dag. Herunder også udpegning af repræsentant til LU-pensionist, 

hvor vi pt har to udpeget, men kun har en plads. 

Per tager kontakt til de to pensionister, som sidder i LU pensionistudvalg, med henblik 

på at udpege et medlem. 

Bestyrelsen udsender regning på 300,00 kr. årligt til pr. medlem til 

hver ungdomsskole, disse midler dækker årets aktiviteter i kredsen. 

Vi ønsker at fortsætte de gode traditioner fra de to gamle kredse. Ungdomsskolernes 

Dag ser vi som en aktivitet fremover. Næste Ungdomsskolernes Dag er tænkes i 

november 2017. 

Endvidere forestiller vi os en studietur i oktober-november 2016. 

Det eksisterende kursusudvalg ændrer titel til Kompetenceudvalg, dette udvalg 

suppleres ad hoc med kredsens medlemmer. Udvalget vil varetage kursuser for ledere, 

studieture for ledere samt temadage med mere til vores medlemsmøde. 

Ungdomsskolernes Dag planlægges af et selvstændigt ”Ungdomsskolernes Dag-udvalg” 

til afholdes på ulige år (næste gang 2017) af en udpeget kreds af vores medlemmer og 

medarbejdere fra kredsens ungdomsskoler. Mindst et medlem af bestyrelsen deltager i 

dette arbejde bl.a. for at sikre koordination mellem bestyrelse og udvalg. 

Bestyrelsen finder det interessant, at få afdækket  hvilke formelle og uformelle 

netværk, som eksisterer i kredsen. 

Punktet genoptages på førstkommende medlemsmøde, med henblik på udpegning af 

deltagere, samt evt. oprettelse af yderligere arbejdsgrupper. 

 

3. Fastsætte møderækker, både for bestyrelsen og vores medlemsmøder: 

4.  

Medlemsmøder for 2016 – 2017, fastsættes til følgende torsdage: 2. juni, 1. sep, 8. 

dec, 2. marts (generalforsamling) 11. maj, alle møder afholdes i tidsrummet 09.00 -

13.00. Mødet den 2. juni afholdes på Gribskov Ungdomsskole, Helsinge. 

 

Bestyrelsesmøderne afholdes: tirsdag den 17. maj, kl. 10.00 – 12.00 hos Egedal, 

Thomas, 15. august 10.00 - 12.00 hos Tårnby, Helle, 15. november hos Brøndby, 10.00 

-12.00, 9. februar 10.00 12.00 hos Helsingør, Helle J., 19. april 10.00 – 12,.00 i Nivå 

hos Per. 

 

Mødet 8. december 2016 afsluttes med en julefrokost.  

 

5. LU Årsmødet, drøftelse af indholdet – har vi noget som vi gerne vil have sagt til 

årsmødet? 

Årsmødet blev drøftet. 

Kredsen holder en lille ”kom-sammen” på Hotel Opus i forbindelse med årsmødet. 

 

6. Bogholderfunktionen. Her foreslår Per, at vi bibeholder den eksisterende ordning fra 

Kreds Hovedstaden med en ansat bogholder, nemlig Tina fra Gladsaxe. 



Bestyrelsen tilslutter sig at Tina fortsætter. Tina er nu ansat ved skolevæsenet i 

Gentofte Kommune.  

 

7. Skal vi have en gavepolitik når medlemmer har fødselsdag, jubilæum og andre 

mærkedage? 

Alle opfordres til at informere bestyrelsen om jubilæum, pensioneringer samt andre 

arbejdsrelaterede mærkedage. Et gaveniveau på 300,00 kr. er aftalt.  

 

 

8. Eventuelt,  

Per foranlediger afskedsgave til Kristian, Høje Taastrup. 

Kørsel i forbindelse med kredsbestyrelsesmøderne afholdes af kredsen, køreseddel 

sendes til Tina, Gladsaxe. 

Referaterne fra de to ”nedlagte” kredses generalforsamlinger bør uploades på LU 

hjemmeside. 

Kredsen afholder formandens udgifter i forhold til årsmødet. 

 

Punkter til kommende medlemsmøder: nedsættelse af Kompetenceudvalg, 

Ungdomsskolernes Dag, deltagerkredsen på kredsen aktiviteter, afklaring af formelle og 

uformelle netværk i kredsen, evt. oplægsholder til førstkommende møde måske med et 

flygtningetema,  

 

 

 

Venlige hilsner 

Per Nielsen 
   


