
Solrød 21. oktober 2020 

 

Referat bestyrelsesmøde LU Kreds Sjælland – 2. oktober 2020, kl. 10:00 – 12:30 

 

1. Konstituering 

Morten Er som bekendt indtrådt i bestyrelsen efter Rasmus’ afgang. Morten (R) overtager Rasmus’ 

funktion som sekretær. Morten vil fortsat være en del af kompetenceudvalget, som minimum 

indtil kredsens generalforsamling i januar. Vi skal forsøge at ”gøde jorden” i forhold til at 

rekruttere interesserede kollegaer til kompetenceudvalget. 

2. Status på Økonomi 

Kontoen står i et plus på 162.000kr. hvilket er tilfredsstillende. 

3. Camilla er valgt ind i hovedbestyrelsen  

Da Camilla ikke længere kan bestride posten som kasserer, skal vi have fundet en ny. Morten 

(formand) har rådført sig med Bo, som mener, at vi kan strække vores valg af kasserer indtil næste 

generalforsamling.  Bestyrelsen indvilliger i dette. Camilla vil anskueliggøre hvor meget/lidt 

arbejde, der er i kassererposten på vores generalforsamling i januar. 

Der er ikke umiddelbart andre i bestyrelsen, som ønsker at påtage sig opgaven som kasserer, så vi 

skal være lidt opsøgende i forhold til at undersøge markedet for en potentielt interesseret kollega. 

4. Camillas rolle i bestyrelsen 

Vi drøfter, hvordan Camillas HB post kan gavne kredsen.  

5. OK21 

Intet nyt om OK 21 – i løbet af 2021 forventer vi info. 

6. Forretningsorden 

Forretningsorden kigges igennem – vores forpligtelse til at afholde fire medlemsmøder om året er 

reddet af virtuelle møder, og vi vurderer ikke at det kræver en ændring af forretningsorden. 

Vi er forpligtet til at afholde en årlig julefrokost for bestyrelsesmedlemmer. Vi aftaler at tage 

Kompetenceudvalget med på denne dag, som bliver torsdag d. 17. december 2020 – med et 

indledende møde fra 12:00 – 14:00, hvorefter vi sætter os til bords ved lidt mad og drikke. 

Morten (R) står for planlægningen af dagen. 

7. Faglige arrangementer 

Vi drøfter det videre med kompetenceudvalget, som er med på forbindelsen umiddelbart efter 

indeværende møde.  

Der er tre emner oppe at vende i kompetenceudvalget: Ledelse på afstand (både coronarelateret 

og generelt), Virtuel mødeledelse og Mangfoldighed. Det er en kæmpe udfordring at planlægge 



kompetenceudvikling i en tid, hvor vi potentielt ikke ved om vi kan mødes fysisk. Bestyrelsen har 

ikke en klar vurdering af, om vores kollegaer kommer til medlemsmøder for netværket, det sociale 

eller for den egentlige kompetenceudvikling, samt om virtuelle møder vil give flere eller færre 

deltagere. Hertil er der en teknisk dimension forbundet med virtuel kompetenceudvikling. 

8. generalforsamling 2021 

Generalforsamlingen bliver lagt fredag d. 29. januar i tidsrummet 10:00 (tjek ind morgenmad fra 

9:30) – 12:30, hvor vi spiser den vanlige frokost efterfølgende. 

Et bud på en vært er Mette fra Greve, som tidligere lagde billet ind på et medlemsmøde, som blev 

aflyst. Morten (R) spørger Mette om hun vil være vært. 

 

Evt. 

Intet 

Bestyrelsesmødets første del afsluttes – 

 

 

Mødet fortsættes med medlemmer af kompetenceudvalget – Morten, Mette og Søren 

Kompetenceudvikling i LU Sjælland 

Vi tager tråden op fra bestyrelsesmødet vedrørende vores kollegaers incitament til at deltage i 

kompetenceudvikling, samt udfordringen ved ikke at kunne mødes. 

Der bliver smidt følgende betragtninger på banen: 

 Det virtuelle møde kan ikke gennemføres 1:1 som vores ”almindelige” møder 

 Vi er i tvivl om, hvad der driver vores kollegaer til at komme til møderne 

 Der er med garanti nogen, som primært kommer for netværket og det sociale. 

 Der er for mange ledere p.t. ét altoverskyggende emne, som fylder det meste af tiden, så vil man 

prioritere kompetenceudvikling på et andet felt lige nu. 

 Hvilke forventninger stilles der til LU i en Coronatid? 

 Der er forskellige interesser inden for kompetenceudvikling, så skal vi måske arbejde i retning af noget 

netværksdannelse. 

 Der findes masser af netværk – skal Lus rolle være at åbne disse netværk mere op og gøre dem mere 

tilgængelige. 

 

Ovenstående gør os primært enige om, at vi ikke er ret tæt på at vide, hvad vores kollegaer har 

brug for, så vi beslutter at afsøge området nærmere på denne vis:  

Hver deltager af dette møde tager fat i to skoler fra kredsen, som kontaktes med henblik på at 

skaffe indsigt i, hvad behovet er ude i kredsen. Både på strukturen og indholdet. 

Så samler vi op igen på et kort møde i uge 43, som Morten (formand) indkalder til. 


