
 
 Landsforeningen af Ungdomsskoleledere  

                                Kreds Midt- og Vestjylland  

 

     2. marts 2017 
 

Referat fra generalforsamlingen i LU Kreds Midt- og Vestjylland 
torsdag den 2. marts 2017 kl. 8.30  

Morsø Ungdomsskole, Spurvevej 2, Nykøbing 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. Ole Lund blev valgt. Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
varslet og at dagsordenen var i henhold til vedtægterne, dog manglede punktet valg af 
sekretær. 
 

2. Valg af sekretær. Alice Frederiksen blev valgt.  
 

3. Bestyrelsens beretning 
 

- Vi har i kredsen et godt ry for vores kredsarbejde med det gode samarbejde på alle 
niveauer. Hvorfor virker vores samarbejde i kredsen? Vi har en tradition for at ”de 
gamle” tager de nye med. Struktur på mødernes indhold og forsøger at holde den røde 
tråd. Det er også unikt at vi laver fælles elev- og medarbejderarrangementer. Fokus på 
lederudvikling og skoleudvikling går hånd i hånd. Kursus- møderække har fundet en 
form, hvor vi bruger proceskonsulenter udefra og andre gange er vi selv ”på”. 

- Hvad er der i det for den enkelte leder? Sparring, værktøj, udsyn, fællesskab og 
netværk. Vi smitter af på hinandens skoler, unge osv.  

- Vi har 38 aktive medlemmer og 9 pensionister. 
- Lønstatistik. Der er en pæn jævn lønniveau. Husk ved nye opgaver og efter levering af 

gode resultater, at det kan være tid til ny lønforhandling. Medlemmer skal selv være 
aktive. 

- Der er styr på sagerne. Vi har ikke tunge personalesager. 
- Lønforhandlermøder, hvor man klædes på til opgaven. LU har en meget dygtig jurist 

ansat som sekretariatsleder.  
- Der samarbejdet mellem LU, UR og USF. Samarbejdet kan dog godt styrkes yderligere. 
- Hvis vi skal se lidt fremad. USF vil danne netværk men vi har jo allerede netværk i 

kredsen, hvordan sikre vi at de to ting ikke spænder ben for hinanden? 
- Vi har jubilæum i år. Fokus på hvordan vi kan blive synlig nationalt, regionalt og lokalt. 
- Bestyrelsen. Fleksibelt og ansvarlig bestyrelse med god struktur. Tak for samarbejdet. 
 
Godkendt. 
 
 

4. Regnskab 
Alice fremlagde regnskabet som blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

5. Indkomne forslag.  
1. Gavekassen. Bestyrelsen foreslår at gaveregulativet afskaffes 

pr. 1. august 2017. Godkendt. Gavekasser afskaffes 31. juli 2017. 
 

 
2. Studierejse. Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen 

beslutter at bestyrelsen kan arrangere studierejser finansieret 
delvist af opsparede midler. En del af studierejsens udgifter 
være indregnet i kursus/møderække-prisen efter bestyrelsens 
vurdering. 
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Bemærkninger:  
Alle skal have mulighed for at deltage. Foredrag, kulturelle 
arrangementer. En forening med ambitioner, der gerne vil have 
inspiration andre steder fra. Vi kan ikke ramme alle. Nedsættelse af 
kursusmøderække prisen kunne også være en mulighed. 
 
Afstemning om forslaget som det er skrevet:  
Ja 17 
Nej 3 
Hverken for og i mod 2 
 
Bestyrelsens forslag blev godkendt. 

 
6. Fastsættelse af kredskontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt af 

forsamlingen. 
 

7. Valg af  
 

 Formand 
    På valg er John Landbo. John blev genvalgt: 

 bestyrelsesmedlemmer 
    På valg er Thomas Andersen og Alice Frederiksen. Begge blev genvalgt.  

 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Nuværende er: Bruno Holm og Jørgen Donslund. Jørgen Donslund og Bruno Holm blev 
genvalgt.  
 

9. Valg af kritiske revisorer 
Nuværende er: Børge Hansen og Annette Bredkjær. Genvalgt på trods af overset fejl.  
 

10. Valg revisorsuppleanter 
Nuværende er Peter Haubroe og Jørgen Donslund. Ludvig og Bruno blev valgt. 
 

11. Valg/besættelse af diverse udvalgs- og tillidsposter 
- Jubilæumsudvalg. LUMV bestyrelse udvidet med en repræsentant fra hver skole. 

Den landsdækkende fejring er den 29. sept. 
Regionalt for nogle ”pinger” og ungdomsskoleledere vil være den 15. september i 
Viborg. 
Der udsendes mail med en mødedag og hver skole finder en repræsentant der deltager 
i dette. 
 

- Inspirationsudvalg lørdag den 4. november 2017. Viborg er vært. 
Kurt (tovholder), Johs., Thomas Poulsen, Allan og Ludvig. Herning spørges om vil 
deltage gerne med heltidsundervisning. 

- Arbejdsgruppe vedr. selvevaluering. John opfordre til at svare på den spørgeskema der 
er udsendt. 
 
 

12. Eventuelt. 
- Kursusmøderækken kan placeres torsdag – tirsdag eller onsdag er mulige. Herning 

kontaktes om mødedag. Bestyrelsen kommer med en udmelding i næste uge.   
 
 


