
 

                                Den 23. februar 2018 

 

Referat af generalforsamlingen d. 23.februar 2018 i LU Østjylland 

 

 

 

1) Valg af dirigent.  

Steen er valgt til dirigent. 

 

2) Valg af referent.  

Ove Petersen er valgt til referent. 

 

3) Bestyrelsens beretning.  

 

Ved tidligere formand Steen: 

 

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder. 

Der er afholdt 1 medlemsmøde med inspiration og vidensdeling. Der var samme 

dag kollegial sparring, og efterfølgende var der fælles madlavning. 

Alle i bestyrelsen har været med i at etablere netværksgrupper, og der er en 

opfordring på at man henvender sig hvis der ønskes støtte til etablering og 

vedligeholdelse af netværksgrupper. 

Kursus udvalget har igen lavet et fantastisk arbejde med årets konference, der 

igen er af høj kvalitet og der er god opbakning fra medlemmerne til denne 

konference. 

Bestyrelsen er godt repræsenteret i LU´s hovedbestyrelse og der har været 

kurser i lønforhandlinger. 

Steen har gennemført en spørgerunde blandt medlemmerne og deres løn, og det 

har været en svær opgave, da det ikke er nemt at få respons fra medlemmerne. 

Bestyrelsen vil fortsætte med at forsøge at følge lønudviklingen på området. 

Der er kommet en del nye medlemmer i foreningen, velkommen til dem. 

Steen og Michel har deltaget i et seminar omkring udviklingen af LU. Der er 

udsendt et spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø og der opfordres til at man 

bevarer dette skema. 

Det opfordres ligeledes til at man deltager i årsmøde for LU. 

§24B blev en realitet i nogle kommuner, herunder Odder kommune. Steen har 

derfor trukket sig som ungdomsskoleleder og formand for LU Østjylland den 1. 

januar 2018.  

 

Ved konstitueret formand Klaus: 

 

Tak til Steen for det store arbejde i LU Østjylland. 

Der har været afholdt kredskonference hvor LU Østjylland var med.  

Temaet behandles under punkt 13. 

Fokus fremadrettet skal være at vi sikrer at vi er med i dialogen der hvor der 

diskuteres børn og unge. 

Der er stor ros til konference udvalget for årets konference. 

Tak til bestyrelsen for tilliden til at Klaus kunne løfte opgaven i konstituerings 

perioden. 

 

Beretningen/beretningerne er godkendt. 

 

4) Indkomne forslag.  

a) Ingen forslag indkommet. 



b) Orientering fra bestyrelsen: Sidste år kom der forslag om Fremtidig fælles julefrokost 

for alle medlemmer i LU-Østjylland.  

 

Det er vedtaget at der kommer en fælles julefrokost for alle medlemmer. 

 

5) Regnskab 2017. v/ kasserer Birthe 

 

Birthe fremlagde regnskabet, der vedhæftes som bilag. 

 

 

6) Budget 2018. v/kasserer Birthe 

Fastsættelse af kontingent. 

 

Birthe fremlagde budgettet for 2018, vedhæftes som bilag. 

Hvert medlem betaler 60,- kr. om måneden og bestyrelsen foreslår at vi 

fastholder dette beløb.  

 

Det er besluttet at vi fastholder kontingentet på 60 kr. pr. måned. 

 

7) Valg af formand.  

Klaus Bluhme stiller op 

 

Klaus Bluhme er valgt til ny formand. 

 

8) Valg til bestyrelsen.  

Birthe er på valg og genopstiller 

 

Birthe og, Jonas Hyldgaard Steinmetz er valgt som bestyrelsesrepræsentanter. 

 

Michel og Thomas er ikke på valg da de blev valgt sidste år. 

 

 

9) Valg af 2 suppleanter. 

 

 

Kasper Knudsen – er valgt til 1. suppleant 

Jette Dahl er valgt til 2. suppleant. 

 

 

 

10)   Valg til konferenceudvalget: (Gerne en repræsentant fra alle kommuner) 

 
 
Pernille - Aarhus 
Thomas - Syddjurs 
Stine - Horsens 
Anne - Silkeborg 
Michael – Skanderborg 
Finn/Henrik – Randers. 
 
Er det nye udvalg. 

 

 



11) Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant, 

 

Gitte Vistisen, Henrik Larsen er valgt til revisor. 

Per er valgt til revisor suppleant. 

 

 

12) LU netop nu. v/Michel Larsen og Nina Nielsen LU hovedbestyrelsen. 

 

Oplægget fra Michel og Nina vedhæftes. 

LU har fået ny formand og han følger den linje han præsenterede sidste år. 

Det er en positiv udvikling LU er inde i og vi bliver set og hørt de rigtige steder. 

 

 

 

13) Tema: Præsentation af LU bestyrelsens arbejde med Vision, mission og værdier 

v/Michel og Klaus 

a) Oplæg v/Michel og Klaus 

b) Gruppedialog med efterfølgende debat i plenum 

c) Opsamling  

Oplægget bliver diskuteret ved bordene: 

Oplægget ser rigtigt godt ud og er skåret skarp i forhold til fagforenings perspektiv. 

Dialog om ordet ungeområdet er for bredt, men skal ses i proaktivt perspektiv hvis vi skal 

overleve som et selvstændigt område. 

Skal der tilføjes administrativt hjælp under punktet omkring nødvendig understøttelse af     

ungdomsskolelederen. 

     Det forskellige indlæg tages med tilbage til arbejdet med visionen. 

 

 

Eventuelt. 

OK forhandling 2018. 

Oplægget fra Bo Dyregaard vedhæftes. 

 

 

Referent Ove Petersen. 


