Referat af bestyrelsesmøde Uddannelseslederne af 2018
Møde 11. september 2018, kl. 10, Hindsgavl Slot, Middelfart

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden
Mødedeltagere: Kristian Hjorth, Stine Snede Willumsen, Helle Bøtcher, Søren Wistrup og
Preben Gregersen. Afbud Michael Lauritsen. Michael Jensen, tidligere HL, er endnu ikke
tiltrådt.
Desuden deltog fra sekretariatet Christina Bohmann og Steen Devantier som referent.
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt.2

Referat fra mødet den 11. juni 2018
Referatet blev godkendt.

Pkt.3

Status og forberedelse af årsmøde
Der har været større tilslutning til årsmødet end forventet til alles store tilfredshed, og det
lykkedes i sidste øjeblik at få værelser til alle på Hindsgavl.
Værtsroller og workshops blev gennemgået.

Pkt.4

Afklaring af eventuelle lån ved skolekonkurser
Der har været forespørgsler på eventuel mulighed for lån ved skolekonkurser.
Medlemmerne skal henvende sig til deres a-kasse om lån mod sikkerhed i tilgodehavende
fra Lønmodtagernes Garantifond (LG).
Vi undersøger om det er lovmedholdeligt, at Uddannelseslederne også kan optræde i rollen
som ”bank”. Under alle omstændigheder vil der kun blive tale eventuelle nettolønslån for
ledermedlemmer, der i LG’s definition er lønmodtagere (og ikke ledere med økonomisk
ansvar, som p.t. ikke er omfattet af LG’s dækning).
På vores foranledning er det lykkedes at få sidstnævnte gruppe med i Konkursrådets
betænkning, så de i fremtiden også vil blive dækket af LG, men der er endnu ikke fremsat
lovforslag om det i denne samling.

Pkt.5

HL lederne
Michael Jensen, tidligere HL, har ikke haft mulighed for at deltage i det første møde efter
fusionen. Vi ser frem til samarbejdet med en ny samlet ledergruppe.

Pkt.6

Økonomioverblik i.f.t. beslutning om fremtidige personaleressourcer
Der var enighed om, at man satser på en investeringsmodel i.f.t. de nødvendige ressourcer
frem til sommeren 2020. Der skal være økonomisk råderum til at dække mere end de
almindelige kernekompetencer.
Der er stadig mange nye opgaver efter fusionen, og med ekstra meget pres på personlig
medlemsservice på den baggrund og i den nye FGU-reform skal der være flere kræfter at
trække på.
På næste bestyrelsesmøde fremlægger formandsskabet et udkast til en model, hvor der
gives mulighed for at bruge en mindre del af egenkapitalen i en ekstraordinær situation de
næste 1½ år.

Pkt.7

Orientering fra formand og sekretariat
Vi afventer et nyt møde i LC-lederforum i nærmeste fremtid. Der er mange ting at drøfte p.t.
omkring ny OK og sekretariatssamarbejde. Det samme gælder Koordinationsudvalgsmøde
med Uddannelsesforbundet samt med foreningerne på produktionsskoleområdet om en ny
FGU-forening. Der er til stadighed en tæt kontakt med UVM/MOS om den nye FGU og OK.
Her vil man starte med lederne, inden man kommer til OK for underviserne.
Formanden har deltaget i møder om det nye hovedorganisation FTF/LO.
I forhold til OK18 på det private FOAS område er man nu kommet til de tekniske møder, så
der realitetsforhandles ikke endnu.

Pkt.8.

Næste møde
Bestyrelsesmøde er den 26. oktober kl. 10.30-16.00 på sekretariatet i Snaregade 10A i
København.

Pkt.9

Eventuelt
Intet.

Aarhus den 15. september 2018

Kristian Hjorth

Steen Devantier

formand

referent

