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Kære medlem! 
 
VUC sektionens generalforsamling er overstået, 
og den nyvalgte bestyrelse er gået i gang med 
arbejdet. Bestyrelse har for det kommende år 
fastlagt indsatsområder og har fordelt 
arbejdsopgaver mellem sig.  
 
Bestyrelsen har fastlagt budget herunder 
tilskud til klubberne. Tilskuddene, der 
udbetales direkte til de lokale klubber, skal 
betragtes som et økonomisk incitament til at 
give det lokale arbejde mulighed for at udfolde 
sig. 
 
Sektionsgeneralforsamlingen  
På sektionsgeneralforsamlingen den 3. september blev der, som de fleste af jer ved, valgt ny 
formand, ny næstformand, ny kasserer samt 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer (de to genvalgte). 
 
Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat nederst her i brevet, og I er altid velkomne til at 
kontakte os.  
 
Desværre blev vi den 15. september ringet op og fik den sørgelige meddelelse, at det nyvalgte 
bestyrelsesmedlem Jørgen Lundrup meget pludseligt og uventet var død af et slagtilfælde. Det 
var en trist meddelelse at skulle give de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1. suppleanten Rune 
Søe, der herefter trådte ind i bestyrelsen. Jørgen Lundrup blev begravet den 25. september - 
æret være hans minde! 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen var den 23. og 24. september på det årlige planlægnings- og idéseminar, hvor blandt 
andet dele af sektionens Handlingsprogram og Temapapiret om åbenhed og demokrati, der blev 
vedtaget på generalforsamlingen, blev konkretiseret i forhold til det kommende års arbejde. I vil 
gennem jeres tillidsrepræsentanter høre mere om konkretiseringen. 
 
Afslutning 
Med de nye arbejdstidsregler og de forandringer, som de har medført - og vil medføre i fremtiden 
i forhold til arbejdstilrettelæggelsen, er det vigtigt, at bestyrelsen, tillidsrepræsentanterne og 
medlemmerne støtter hinanden, så fx del og hersk og dårligt psykisk arbejdsmiljø begrænses.  
Her har vi hver især en rolle at spille – vores er politisk og jeres er af mere praktisk karakter, 
men det vigtige er, at de to roller er hinandens forudsætninger. Det er således nødvendigt, at 
tillidsrepræsentanterne koordinerer med sekretariatet, så vi sammen forsøger at undgå at 
kolleger kommer til at forpligte hinanden på det grænseløse arbejde. 
 
På vegne af Sektionsbestyrelsen 
 
Lotte Klein  /     Torben Thilsted 
formand         bestyrelsessekretær 

Sektionsbestyrelsen 2014-17 
 
Lotte Klein, formand, VUF, Frederiksberg VUC 
Henrik Mikkelsen, næstformand VUC Randers 
Bo Christensen, kasserer, VUC Skanderborg 
Lene Meyland, VUC Vestsjælland Syd 
Ole Mikkelsen, VUC Thy-Mors 
Rikke Belcher, VUC Nordjylland 
Rune Søe, VUC Vest 
 
Bestyrelsessekretær: Torben Thilsted 
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Kontaktinformation til ophængning på opslagstavler med videre: 
 
Lotte Klein Formand VUF lok@vuf.nu 23114591 
Henrik Mikkelsen Næstformand Randers HF og VUC hm@randershfvuc.dk 20710424 
Bo Christensen Kasserer Skanderborg-Odder VUC boc@soh.dk 53634086 
Ole Mikkelsen Bestyrelsesmedlem Thy-Mors HF og VUC ole.mikkelsen2@skolekom.dk 21162310 
Lene Meyland Bestyrelsesmedlem  VUC Vestsjælland Syd lme@vuc-vs.dk 61502623 
Rikke Belcher Bestyrelsesmedlem VUC Nordjylland rhb@vucnordjylland.dk 24838349 
Rune Søe Bestyrelsesmedlem VUC Vest vrh@vuc-vest.dk 27880685 
Torben Thilsted Bestyrelsessekretær Sekretariatet tth@uddannelsesforbundet.dk 23325003 
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