
  REFERAT – GENERALFORSAMLING  LU-NORD 
Foreningen af Ungdomsskoleledere Kreds Nordjylland 
Deltagere: 
Lars Koefoed, Mads Lund Thomsen, Jens Skov, Christian Mikkelsen, Birgitte L Skøtt,  
Tommy D Mogensen, Jens Amtoft 
 

Tidspunkt 14 marts. kl. 11:00 – 13:00 

Mødested SSP - Jammerbugt 

Dirigent  Bestyrelsen foreslår Jens Skov 

Referent:  Jens Amtoft 

 

Dagsorden – LU-Nord, Generalforsamling 14. marts 2019 

Brønderslev Ungdomsskole Nordens Alle 1, 9700 Brønderslev 

 

1. Valg af dirigent og referent: 

- Jens Skov blev valgt som dirigent 

- Jens Amtoft blev valgt som referent  

 

2. Bestyrelsens beretning: 

- Godt og stærkt samarbejde i vores bestyrelse som løfter i flok 

- Bestyrelsen har levet op til årshjulet og dermed den plan som var lagt.  

- Vi er stolte af at Kathrine er med i hovedstyrelsen  

- Vi har i LU-Nord være med til at sætte vores præg på LU på landsplan. 

- Det er med stor glæde at alle Ungdomsskoler i LU-Nord er med i samarbejdet.  

- Vi har noget godt at bygge videre på.  

 

3. Regnskab: 

- Tommy fremlagde regnskabet, på mødet blev LU-regnskab for 2018 uddelt. 

- Der mangler lidt indtægter i 2018, som kommer med i regnskabet 2019, grundet en lille fejl i 

udsendelsen af regningerne.  

 

 

4. Indkomne forslag (Forslag skal være bestyrelsen seneste i hænde senest en uge inden 

generalforsamling):  

- Der var ikke indkomne forslag til generalforsamlingen  

 



5. Fastsættelse af kontingent  

- Det blev forslået og besluttet at kontingentet til LU-Nord fastholdes i det kommende år. 

 

6. Valg af Bestyrelsesformand (vælges for 2 år, normalt valg i ulige år) 

- Christian Nonboe Mikkelsen blev forslået og valgt for perioden 2019-2021 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i ulige år halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne) 

Følgende er på valg: 

Mads Lund Thomsen - Stiller op igen og blev genvalgt 

Jens Amtoft - Stiller op igen og blev genvalgt 

 

 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

1. suppleant: Tommy D Mogensen 

2. suppleant: Lars Koefoed 

 

 

9. Valg af kritiske revisorer 

Lars Koefoed blev valgt  

Peter Vestergaard blev valgt  

 

10. Valg af revisorsuppleanter 

Christian Risom blev valgt  

 

 

11. Eventuelt: 

Det blev foreslået at Tommy bliver indsuppleret, som kasserer for den næste 2-årige periode. 


