Referat fra LUU møde på Kalø Økologiske Skole
Dato: 13. marts 2019
Deltagere: Malene Aaris, Thomas Helle, Heidi Karnøe, Nikolaj Houkjær, Elias Hall og Ole Svit
Referent: Ole Svit
Dagsorden: Da formålet var at få ”genetableret” det LUU, herunder at få fastlagt en forretningsorden,
fulgtes følgende dagsorden:
1. Præsentationsrunde
2. Skolens situation
3. Gennemgang og vedtagelse af forretningsorden for LUU
a) Udvalgets medlemmer
b) Valg af formand og næstformand
4. Drøftelse af særlig tema og indsats for LUU
5. Fastlæggelse af mødedatoer for 2019
6. Evt.

Ad. 1. Både Malene og Thomas har siddet i udvalget på Kalø tidligere. Heidi sidder hos 3F Djursland i
Grenaa og arbejder med ”den grønne gruppe”, hvor der ca. 300 medlemmer på Djursland. Elias går på EUX
Landmand og går aktuelt på hovedforløb 1.
Ad. 2. Ole gav en kort status over landmandsuddannelsen på Kalø, herunder den verserende tilsynssag i
relation til Global Organic Farmer. Desuden blev det oplyst at Nicolaj er konstitueret Afdelingsleder, og at
stillingen vil blive opslået i foråret.
Ad. 3. Ole gennemgik udkastet til en forretningsorden, hvor bl.a. formål og opgaver for LUU blev drøftet
igennem. Forretningsordenen blev godkendt.
a) Thomas Helle er udpeget af Landbrug og Fødevarer (L&F), Heidi Karnøe er udpeget af 3F, Malene
Aaris af skolen, Nikolaj Houkjær som tilforordnet underviser, Elias Hall som tilforordnet elev og Ole
Svit som tilforordnet leder.
Der blev drøftet muligheden for en udvidelse af gruppen. Thomas forespørger Økologisk
Landforening og Heidi forespørger hos 3F.
b) Malene blev valgt til formand og Thomas til næstformand.
Ad. 4. Thomas rejste spørgsmålet om, hvordan vi får flere unge landmænd til at interessere sig for økologi.
Det gav anledning til en god og iderig drøftelse, og alle var enige om at dette tema tages op igen på næste
møde.
Ad. 5. Der blev fastlagt møder på Kalø den 5. juni, 18. september og den 27. november 2019, alle dage kl.
12.00 – 14.00
Ad. 6. Spørgsmålet om kørepenge blev rejst. Ole vender tilbage med en procedure for dette til næste
møde.

