
  
Medlemsmøde i L.U. Kreds Hovedstaden 

 
 

 
DAGSORDEN Medlemsmøde 
 

Dato: Onsdag, den 7. marts 2018 kl. 09.00  – 11.00 
Sted:  
 
 
Tidsplan for dagen: 
Kl. 09.00 – kl. 09.30 ankomst og en bolle 
Kl. 09.30 – kl. 10.30 Medlemsmøde med kort nyt 
Kl. 10.30 – kl. 11.00 Input til Årsmøde – iht. bilag 
Kl. 11.00 – kl. 12.00 Generalforsamling  
Kl. 12.00 – kl. ?? Frokost (pensionisterne inviteres) 
 
 

Punkt 1: Valg af ordstyrer  
 
Punkt 2: Valg af referent 
 
Punkt 3: Nyt fra Bestyrelsen 

- Formand og lønforhandler 
 
Punkt 4: Sammenlægning. Nu har vi været sammen i et par år.  

- Er vi på rette kurs? 
- Opfylder vi dine behov for et ledernetværk? (fagligt og socialt) 

 
Punkt 5: Kort Nyt fra LU  
 
Punkt 6: Kort Nyt fra Kompetenceudvalget. 

 
Punkt 7: Kort Nyt fra Friluftsrådet  
 
Punkt 8: Kort Nyt fra Ungdomsringen 
 
Punkt 9:  kort Nyt fra Ungdomsskoleforeningen  
 
Punkt 10: Evt. 
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REFERAT 
 

Punkt 1 Kurt Lykken blev valgt som ordstyrer 
 

Punkt 2 Undertegnede blev valgt som referent 
 

Punkt 3 Bo Dyregaard kom med et fint informativt indlæg om knasterne i O18, som er betalt spisepause, 

lærernes arbejdstidsaftale og en endnu ikke afgjort strid mellem økonomer hvorvidt der er 
ubalance mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. En af højpunkterne er, at alle ledere 
også bliver omfattet af konflikten denne gang. LU sekretariatet holder os løbende informeret om 
eventuel udvikling i konflikten. 

  
Max og andre åbnede for en god og sikkert også velkvalificeret diskussion på baggrund af diverse 
gisninger samt noget fakta om årsager og begrundelser for back-stage kampe ifm.  konflikten. Den 
var meget underholdende men umulig  at referatføre. Konklusionen  er derfor: Det er en af de 
situationer, hvor man bare skulle have været der selv  

  
Herefter overtog formanden og fremlagde en ultra kort version af ”formands-nyt” med baggrund i 
de 2 mdr. og 7 dage hans formandskab samlet har varet. Lønforhandler Troels fik i stedet ordet. 
Troels påpegede, at alle medlemmer skal være opmærksomme på, om ens egen lønaftale er blevet 
vendt med ham, inden man underskriver. Der har været situationer, hvor forvaltningen har 
fremsendt en lønaftale, hvor det umiddelbart kunne virke som om aftalen var godkendt af 
medlemmets lønforhandler. Men det viste sig ikke at være korrekt.   
 

Punkt 4 Per roste vores forbilledlige samarbejde og fortalte, at det har givet andre kredse lyst til 

sammenlægning. Michael tilføjede, at sammenlægningen har forskubbet fremmøde- stabiliteten. 
Og flere af kreds Nordsjællands meget mødestabile medlemmer kommer ikke så ofte til møderne 
mere. 

 Blot til info: Nu er Svendborg Ungdomsskole også medlem af LU 

 

Punkt 5 Max opfordrede alle til at melde sig til årsmødet og sørge for at netværke med de dygtige kolleger, 

så meget som muligt. 
Herefter overtog Brian Larsen ordet og fortalte om det arbejde der allerede er lavet ifht. LU´s 
visioner og værdier. Brian opfordrede alle til at komme med egne input til dette arbejde ved LU´s 
årsmøde. 

 

Punkt 6 Kompetenceudvalget efterlyste deltagere til brainstorm samt inputsbidragere til form og indhold i 

relation til det kommende ”Ungdomsskolernes Dag” Til dette meldte Gitte Magnus fra Rudersdal sig 
og Lise Zaar fra Hvidovre. 

 

Punkt 7 Punktet udgik. 

 

Punkt 8 Per Nielsen fortalte med stor glæde, at Henrik Hald Krog fra Vordingborg Ungdomsskole var blevet 

næstformand i Ungdomsringen. 
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Punkt 9 Lise Zaar fortalte, at der var landsmøde i Ungdomsskoleforeningen den 9. maj. Lise genopstiller ikke 

men håber meget, at nogen fra kredsen gør. For vores kreds bør også være repræsenteret i dette 
forum. 

 

Punkt 10  Intet under punktet Evt. 

 
 
Planlagte møder (kaffe + frokost): 
 

Bestyrelsesmøde, 16. maj 2018 kl. 9:30-11 – Gribskov 
Medlemsmøde, 7. juni 2018, kl. 09.30-13 – Brøndby 
Bestyrelsesmøde 20. august 2018 kl. 9.30-11 – Ishøj 
Medlemsmøde, 11. september 2018 kl. 9.30-13 – Halsnæs 
Bestyrelsesmøde 14. november 2018 kl 9.30 – 11 -  ?  

 Medlemsmøde, 7. december 2018 kl. 9.30-13 –  
Bestyrelsesmøde 23. januar 2019 kl 9.30 – 11 -  ? 
Generalforsamling, 7. marts 2019 kl. 9.30-13 - ?? 

 
 

 

Bestyrelsen, kreds Hovedstaden: 
 

Troels W. Lund Formand, trwlu@brondby.dk  
Søren Peter Kanne Møller  spkmo@gribskov.dk  
Ruzica Kukolj, rki@brondby.dk 30 68 53 26 –  tilmeldinger til medlemsmøder! 
Claus Skjoldam, cls@horsholm.dk  
Gøther B. Mathisen  goether.birch.mathisen@herlev.dk 20 87 36 18 
Helle Josefsen hjo37@helsingor.dk  
Rasmus A. Blichfeldt, RAB@ishoj.dk  
 
 
 
 
Kompetenceudvalg:  
 

Lasse Malmqvist – Brøndby – 2311 0096 – lamas@brondby.dk  
Hanne Tjessem – Tåstrup - 4335 2805 - hannetj@htk.dk  
Niels Henriksen –  Rødovre - 30 76 85 25 - cn23508@rk.dk 
Jesper Lange – Fredensborg  – 72 56 55 55 - jlan@fredensborg.dk 
Thomas N. Feldborg Bruun – Egedal - 7259 9201 - Thomas.Bruun@egekom.dk 
Gitte Magnus – Rudersdal - GNAS@rudersdal.dk  
Lise Zaar – Hvidovre - lza@HVIDOVRE.DK  
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