
Referat fra bestyrelsesmødet i LU Østjylland 
Torsdag d. 30. april kl. 9-11. 

 
Mødet holdes i Hornslet hos Anders Lind. 

 

Tilsted: Anders Lind, Steen Nielsen, Michel Larsen og Klaus Bluhme Knudsen 

Afbud: Birthe Laursen, Vagn Liltorp  

Ordstyrer: Steen Nielsen 

Referent: Klaus Bluhme Knudsen 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Ingen bemærkninger. 

 

3. Nyt fra formanden 

Vagn Liltorp er valgt som kasser og står for kommunikationen til Jonna Ravn, står for 

det praktiske efter aftale med Syddjurs Ungdomsskole. 

Orientering vedr. HU kursusdag i Horsens, da det falder sammen med Østledermødet. 

Der orienteres om et par lønforhandlinger. Det er som tidligere forsat LU Øst der 

forhandler v. Steen Nielsen og Bo i Århussager. 

Medlemstallet er faldet med en person, der er forsat et stærkt fokus på at alle 

organiseres indenfor LU. 

 

4. Vores medlemsmøde den 27. maj – hvordan gør vi dagen skarp – skal vi have Bo til at 

komme? Struktur for dagen! (12.30-14.30). 

Bo deltager i en time med efterfølgende dialog. Michel udsender invitation.  

Steen rundsender opdateret mailliste til alle i bestyrelsen. 

 

5. Edinburgh – interesse hos andre kredse, vi må gerne udsende materialet – har vi det 

endelige bud/folder 

Kursusudvalget udarbejder materiale til turen. Herefter rundesendes til kredsformænd 

der sørge for at videre distribution. 

 

6. Nyt fra Kursusudvalget  

a. Brædstrup konference (der er forhåndsreserveret på Pejsegården)  

Korrespondancen i kursusudvalget opnormeres. 

Anders ser på mulighederne for bookning af bestyrelsesmødet i december 

 

7. Nyt fra LU- hovedbestyrelsen v/Michel 

Michel orienterer. 

Bestyrelsen har konstitueret sig. Michel er kommet i klubudvalg, andre opgaver 

(herunder SSP del) samt kontaktudvalg m. Ungdomsringen. 

LU er inviteret til rundbordssamtale m. C. Antorini vedr. radikalisering og hvordan 

ungdomsskolerne kan byde ind i den problematik (6. maj) 

Næste møde 12. maj i hovedbestyrelsen. 

 

8. Kommende møder 

Medlemsmøde 27.5 

Næste bestyrelsesmøde er d. 02.10.2015 i Grenaa, kl. 9.00-11.00 

 



9. Økonomi 

Brædstrup konferencen har givet gode muligheder for at finde kvalificeret 

oplægsholdere til næste konference. 

 

10. Evt. 

 


