Konstituerende bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne
tirsdag den 13. oktober 2021 kl. 9.30 -10.30 online på Teams

Forslag til dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Kort orientering fra formand og sekretariatet.
Konstitution af bestyrelsen, udvalgsposter samt fordeling af opgaver/ansvarsområder til
bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsens forretningsorden for perioden 2021-2023 (bilag: vedlagt udkast)
Kort evaluering af årskursus og generalforsamlingen på Munkebjerg
Fastlæggelse af bestyrelsens årshjul samt kommende mødedatoer, bestyrelsesseminar den
12. november 2021
Økonomi status
Næste møde og evt. punkter hertil
Eventuelt

Med venlig hilsen
Formand Kristian Hjorth

Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 13. oktober 2021 kl. 9.30-10.30
virtuelt på Teams.
Til stede: formand Kristian Hjorth, næstformand Michael Jensen, Helle Bødtcher, Søren Wistrup,
Helge Haahr Andreasen og Stine Villumsen (der deltog fra kl. 10).
Referent: Christina Bohmann
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Kort orientering fra formand og sekretariat
Kristian Hjorth fortalte kort om hverdagen og om de opgaver der lå. Der har været møder i
LC lederforum og med Skolelederforeningen.
Sekretariatet orienterede bestyrelsen om status på den retssag, der er anlagt for et medlem
om ligebehandling, hvor der pt. afsøges forligsmuligheder.
3. Konstitution
Bestyrelsen konstituerede sig med følgende udvalgsposter:
Koordinationsudvalget med Uddannelsesforbundet (3 poster):
Kristian Hjorth, Michael Jensen og Helge Haahr Andreasen. Suppleant Helle Bødtcher.
LC Lederforum (2 poster): Kristian Hjorth og Michael Jensen
LC Lederforums repræsentantskab (1 post): Kristian Hjorth med Michael Jensen som
suppleant
FH Leder råd (1 post): Kristian Hjorth, suppleant Søren Wistrup
FOAS Uddannelsesfond (1 post): Stine Villumsen.
Næste koordinationsudvalgsmøde afholdes den 16. november 2021 kl. 10-14 i
Uddannelsesforbundet, hvor Helge, Michael og Helle deltager.
Arbejdsområder til fordeling som tovholdere:
• Økonomi og budget (kasser post): Søren Wistrup
• Hjemmesiden, kommunikation og nyhedsbreve: Stine Villumsen
• Høringssvar: alle byder ind på deres områder. Sekretariatet sender relevante
høringer ud til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Fsva. honorering for bestyrelsesarbejdet samt afregning af formandens honorar for
perioden 1. marts – 30. september 2021 drøftes på næste bestyrelsesmøde den 12.
november 2021.

4. Bestyrelsens forretningsorden for perioden 2021-2023 (bilag: vedlagt udkast)
Godkendt. Sekretariatet sørger for at forretningsordenen gennemskrives, opdateres og
sendes ud samt lægges på hjemmesiden.
5. Kort evaluering af årskursus og generalforsamling på Munkebjerg
Der var en generel opfattelse at årskurset og generalforsamlingen var vellykket men der var
dog for få deltagere. Tonen var god og der var balance i programmet. Seancen med MF Jacob
Mark var efterfølgende med til at få sat FGU på den nationale dagsorden, hvilket bestyrelsen
var glade for.
Der var bred enighed om, at bestyrelsen starter processen op med næste års årskursus
allerede nu, så vi kan få flere med.
6. Fastlæggelse af bestyrelsens årshjul samt kommende mødedatoer, bestyrelsesseminar
den 12. november 2021
Mødet i november fastholdes (12. november 2021 kl. 10-15 på sekretariatet i København).
Bestyrelsen drøftede de ting som årshjulet skal indeholde og det blev besluttet, at formanden
præsenterer det udkast på næste møde til godkendelse.
7. Økonomi status
Kristian Hjorth orienterede om, at der er blevet betalt en del store regninger fra hhv.
årskurset på Munkebjerg, oplægsholdere og forhandlerkurset der har været afholdt i
september måned. På næste møde vil der blive fremlagt en mere detaljeret gennemgang af
økonomien i foreningen.
8. Næste møde og evt. punkter hertil
Der var enighed om, at der på næste bestyrelsesmøde den 12. november skulle drøftes
årshjul, økonomi, netværksdannelse, årsmøde 2022.
9. Eventuelt
Intet.

København, den 19. oktober 2021
Christina Bohmann

