
Kreds Østjylland                                           

Deltagere: 
Michel Jean Larsen, Birthe Lykke Laursen, Thomas Esbøl Nielsen, Jonas Hyldgaard Steinmetz og 
Klaus Bluhme Knudsen 

Tidspunkt Fredag den 16. marts 2018, kl. 11.00-13.00 

Mødested Ung i Aarhus, Grøndalsvej 2, 8260 Viby 

Mødeleder Klaus Bluhme Knudsen (Formand) 

Referent Jonas H. Steinmetz 

Fraværende ingen 

 

Konstituerende møde 
 

1) Velkomst 
 

2) Godkendelse af sidste referat 
Vi vender kort referatet fra generalforsamlingen og det er i forvejen godkendt. 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes også 

3) Godkendelse af dagsordenen  
Dagsorden godkendes af alle 

4) Konstituering 
Det drejer sig om kasserer posten samt næstformands posten 

- Birthe Lykke Laursen melder sig til posten som kasserer 
o Birthe er valgt 

- Michel Larsen melder sig som kandidat til Næstformandsposten 
o Michel er valgt 

Der drøftes om der skal vælges en fast referent, også i forbindelse med kontakten med Pernille 
Bruhn centralt fra. 

- Thomas byder sig ind som fast referent, og det besluttes at Thomas er den faste referent 
 
5) Nyt fra Formanden  

v/Klaus 
Klaus spørger til om der skal være et fast nyhedsbrev eller et dynamisk nyhedsbrev – der spørges til 
formen og niveauet på et sådanne nyhedsbrev 
 
Det holdes dynamisk, sådan at det kun er ved højeste relevans at der vil komme nyt.  
 
Klaus fortæller om hvad der er nyt lige nu, og der har allerede været sager i 4 kommuner, af mindre 
karakter, hvor man som medlem bruger foreningen. Endvidere så uddyber Klaus at han har været i 
KBH til kredsformandsmøde og orienterer herom. 
 



Medlemstallene ser fine ud, vi skal dog stadig være opsøgende, der er potentialer for flere, særligt i 
Aarhus. Det foreslås af Birthe at vi laver en folder vedr. foreningen som kunne gives til nye ledere i 
ungdomsskolen, med bla. Kontaktoplysninger osv. 
 
Der er 4 ting bestyrelsen skal være opmærksomme på at sende til LUS.dk så hjemmesiden er 
opdateret med vores kreds, de 4 opmærksomheder er som følger: 
 

• Vedtægter 

• Kredsbestyrelsens medlemmer 

• Mødeindkaldelser, dagsordener og referater 

• Årshjul og arrangementer 
 
Der er forskellige ting vi som bestyrelse skal være opmærksomme på, det er bla. Os, bestyrelsen, 
der skal opdaterer sekretariatet med ovenstående. 
 

6) Nyt fra Hovedbestyrelsen  
v/Michel 

Michel orienterer omkring hovedbestyrelsens arbejde for 2018, fra sidste møde i hovedbestyrelsen 
Endvidere gennemgås trivselsundersøgelsen 

7) Kursusudvalget  
Det bliver drøftet hvem der er medlemmer af udvalget, og hvad vi vil anbefale udvalget at 
undersøge af muligheder og arbejde. Emnet studietur drøftes og anbefales at undersøge. 
 
Punkt til næste bestyrelses møde 
LU ØST bestyrelsen vil drøfte om vores kursusudvalg skal gå i dialog med-, og inddrager 
ungdomsskoleforeningen og ungdomsringen i sammensætningen og udbuddet af en eventuel 
studietur. Vi vil inviterer kursusudvalget til dette punkt på et tidspunkt 
 

8) Fremtidens Kreds Østjylland 
Det drøftes at bestyrelsen vil læne sig op af hovedbestyrelsens vedtægter i forbindelse med 
dialogen med medlemmerne. 
Vi har drøftet at vi skal forsøge at  
 

9) Kalender 
Næste møde er D. 9.Maj kl 15 i skanderborg, Findlandsvej 5  med henblik på også at udarbejde et 
årshjul 
 

10) Medlemmer i kredsen 
11) Evaluering af Bræstrupkonferencen  

Dette punkt udgår, og tages sammen med kursusudvalget når vi mødes vedr. en eventuel drøftelse 
af studieture. 
D. 20 Juni fra 15-17 indkaldes kursusudvalget til møde sammen med bestyrelsen om ovenstående 
punkter, afholdes på Grøndalsvej 2, kl 15-17 
 

12) Økonomi 
Birthe Gennemgår regnskabet og bankbeholdningen 

13) Eventuelt 



 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jonas H. Steinmetz 
Referent 


