
 

 

 
 
Bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne  
 
Emne: Referat  
 
Dato:  23. november 2016 kl. 11-15 i Kompetencehuset i Aarhus.  

 
Til stede: Steen Devantier, Thor Jensen, Kristian Hjorth, Søren Wistrup, Lone 
Lindeqvist. Referent Christina Bohmann. 

 
Afbud fra Preben Gregersen. 
 

Referat   

 Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Til godkendelse 

 

Godkendt. 

 

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 20. september vedlægges som bilag 1. 

 

Til godkendelse 

 

Godkendt. 

 

Pkt. 3. LC lederforum 

 

Der er repræsentantskabsmøde i LC Lederforum den 24. november 2016 på 

Metropol i København. Indkaldelse med program vedlægges som bilag 2. 

 

Til orientering 

 

Steen Devantier, Kristian Hjorth og Christina Bohmann deltager på 

repræsentantskabsmødet i LC Lederforum. LC Lederforum har inviteret 

gæster til arrangementet fra bl.a. LP og LU. Debatten kommer 

sandsynligvis til at dreje sig om ledernes selvstændighed og 

sekretariatssamarbejdet på sigt. 

 

Pkt. 4. Ledernes reorganisering 

 

Notatet om reorganisering af ledergrupperne blev behandlet i 

Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse den 22. juni og efterfølgende anden 

Dato 14.12.2016 
 
 



 

 

behandling den 26. oktober. Steen Devantier giver en status på processen. Det 

reviderede notat vedlægges som bilag 3. 

 

Til drøftelse & beslutning  

 

Steen Devantier gav en status på processen i Uddannelsesforbundet. 

Notatet om reorganisering af uddannelseslederne blev godkendt i 

Hovedbestyrelsen den 26. oktober og den 13. december 2016 skal 

Hovedbestyrelsen tage stilling til den økonomiske del af processen. 

 

Først i det nye år skal vi i gang med det praktiske, hvor notatet skal 

omsættes til en udgave, der kan bruges eksternt. Der blev der stillet 

forslag om, at der blev sendt en kort status ud til alle deltagerne på 

årsmødet, hvilket der var enighed om. Steen og Christina sender en mail 

ud til deltagerne inden jul. 

 

Bestyrelsen drøftede indholdet i notatet og fik en overordnet orientering 

om den økonomiske del, som skal besluttes i Hovedbestyrelsen. 

Bestyrelsen bakkede op og tilkendegav at processen er på rette vej. 

 

Pkt. 5. Evaluering af årsmødet 2016 på Hindsgavl & planlægning af næste 

årsmøde i 2017 

 

Bestyrelsen skal evaluere årsmødet på Hindsgavl samt overveje næste årsmøde i 

2017, hvor der bl.a. skal afvikles generalforsamling i Uddannelseslederne inden 

Uddannelsesforbundets kongres i november 2017. 

 

Til drøftelse 

 

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde i 2017. 

 

Pkt. 6. FTF´s Lederråd 

 

Steen Devantier orienterer om status i FTF´s Lederråd. 

 

Til orientering 

 

Steen Devantier orienterede kort om møderne i FTF´s Lederråd og Thor 

Jensen orienterede om LO & FTF´s 2020 samarbejde, der arbejder med 

grundlaget for at udvikle en ny, fælles hovedorganisation. Arbejdet kan 

følges på www.LOFTF2020.dk  

 

Pkt. 7. Meddelelser  

 

Der skal fastlægges mødedatoer for 2017. Bestyrelsen besluttede at 

fastlægge 3 ordinære bestyrelsesmøder på følgende datoer: 

 

 

http://www.loftf2020.dk/


 

 

1. møde: 13. marts 2017 kl. 10-15 i København 

2. møde: 7. juni 2017 kl. 11-15 i Aarhus 

3. møde: 12. september 2017 kl. 19-21 i forbindelse med Årsmødet 

 

Årsmødet i 2017 er fastlagt til den 13.-14. september 2017 på Hindsgavl 

Slot på Fyn.  

 

Der skal afholdes generalforsamling i Uddannelseslederne i forbindelse 

med Årsmødet op til kongressen i Uddannelsesforbundet i november 

2017. 

 

 

Pkt. 8. Eventuelt 

 

Intet. 

 

 

København, den 18. december 2016 

 

Steen Devantier    Christina Bohmann 

Formand     konsulent  


