
 

 

 

 

 

 

Dagsorden og referat 
 

 

  

Dato: 10/4-19 Kl. 17-19.30 Ungecenter Nord, Grangårdsvej 13c i Støvring 

Emne: Bestyrelsesmøde ( m. smørrebrød) Mødedeltagere: Jesper, Helle, Poul Erik,  Kristine , Kim, Trine, to ungerødder (Rasmus og Ellen) og Jens  

Afbud: Kasper 

Ikke mødt: Peter 

Referent: Trine 

Formål med mødet:   

Orientering, opfølgning, refleksion, udarbejdelse af principper og 

beslutningstagen 

Forbered:  

Læs dagsorden  

Anvendelse af mødets resultat:   

Referatet ligger efter godkendelse på RU’s hjemmeside. 

Medbring:   

Dagsorden  

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

Emne 

Formål med 

punktet 

(- hvad skal vi 

udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet/ 

hvem indleder punktet) 

Varighed 
Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 

1.  Velkomst   Jesper indleder 5 min. Kort præsentation. Rasmus fra Ungerådet deltager i 

ungdomsskolebestyrelsen for første gang. Poul Erik er tilbage i 

bestyrelsen efter orlov. 

2.  Godkendelse af dagsorden og  

referat fra sidste møde (se bilag ) 

Godkende/ikke-

godkende 

Jesper indleder 5 min. Referat godkendt! 

Dagsorden godkendt! 

3.  Økonomi  Opfølgning på 
forbrug i første 

kvartal jf. budget. 

Jens fremlægger og uddeler rapport 
fra økonomisystem 

10 min. Jens orienterer om økonomi på baggrund af økonomioverblik (uddelt på 
mødet) herunder orientering om, at manglende driftsmidler (november 

2016 til december 2018) til Ungecenter Nord er blevet dækket af Kultur 

og Fritid. Endvidere er overførslerne fra Basic Skills og 

Læringslokomotivet endnu ikke overført. Økonomioverblik er taget til 

efterretning. 

4.  Rebild Ungeråd Fast punkt Nyt fra Ungerådets arbejde  15 min. Ungerådet orienterer om, at der pt. ikke er mange aktive i ungerådet, 

hvorfor der er afsat en temadag den 10/5, hvor interesserede unge fra 

kommunens skoler kan deltage med det formål at blive inspireret til at  



 

 

blive aktive i ungerådet. Dagen er efter aftale 
med Skolechef Mads Rune forlagt undervisning. 

 

 

Der blev rejst en drøftelse af, hvorvidt ungerådets fokus skulle være 

mere lokalt end tilfældet er i dag, ved eksempelvis at være dem, der 

valgte film til biomarathon. Herunder om det lokale kunne mobilisere 

flere unge. Samtidig blev det understreget, at Ungerådet ikke er 

ungdomsskolens ungeråd, men kommunens ungeråd, og dermed også 

skal de unge, der er i rådet også have lyst til at tænke mere bredt. Man 

kan dog sagtens forestille sig flere lokale indsatser og events end 
tilfældet er i dag. 

 
Rasmus orienterede om Ungdommens EU-topmøde på Christiansborg, 

som Ungerådet deltog i i start marts, hvilket var en rigtig god og 

lærerrig oplevelse.  

5.  Nuværende og fremtidige 

aktiviteter i RU 

Procespunkt; 

”rammer vi 

paletten med det 

nuværende udbud 

af aktiviteter til 

kommunens unge?” 

Med udgangspunkt i status fra 

årsafslutning (bilag) efterårskatalog 

for 2018, vippebrædt og pusterum 

(bilag) vil vi førsøge at sætte de 

forskellige roller i bestyrelsen i spil. 

Jesper rammesætter og Jens guider i 

processen 

60 min Jesper introducerede til øvelsen, som havde til formål at lave et check på 

/ opfølgning af de aktiviteter, vi laver og vægtningen heraf for at skabe 

inspiration og overblik.  Jens begyndte processen med udgangspunkt i 

vippebrættet, hvor de sidste par sæsoners aktiviteter var fordelt på 

brættet, hvorefter vi i fællesskab placerede pejlemærker fra 

Pusterummet samt kommende tiltag som Coop Crew. Nøgletal (bilag 5) 

blev ligeledes sat i spil som indspark til overblikket. Indsparkene gav 

anledning til drøftelser om, hvorvidt der var særlige områder, som vi 

skulle styrke. Vippebrættet var mest tynd i hjørnet mellem den globale / 

internationale akse samt uddannelse og den formelle læring.  

Jesper fortalte om Byrådets arbejde med verdensmålene og lagde op til 



 

 

en drøftelse af, hvordan det kan sættes i spil 
i en ungdomsskolekontekst. Der kom eksempler 

som temadage eller ungeambassadører, som  

måder at fokusere på verdensmålene,  

samtidig med at det er noget, man kunne tænke ind i allerede 

eksisterende aktiviteter. Bestyrelsen var positiv stemt overfor at 

fokuserer på verdensmålene. Ellen fortæller i den forbindelse, at klima / 

bæredygtighed etc. er noget, der fylder rigtig meget for de unge, og 

noget de oplever som vigtigt.  

 

Det blev ligeledes drøftet, at nogle aktiviteter har mange deltagere og 
dermed billigere at afvikle, hvor andre aktiviteter er med færre 

deltagere, og dermed dyrere pr. ung. I den forbindelse blev det pointeret, 
at aktiviteterne kan have forskelligt formål, hvor fokus nogen gange er på 

dybden og andre gange på bredden. 

 

Slutteligt fortæller Jens, at bl.a. Ungdomsringen og 

Ungdomsskoleforeningen har lavet en fælles udtalelse med henblik på at 
sætte ’fritiden skal tilbage’ på dagsordenen. 

6.  Aldersgrænse for spil til pc og PS i 

ungecenter 

 

 

 

Opfølgning på 

beslutning på møde 

september 2018 

Diskusssion og evt. afstemning 

 

15 min. På baggrund af en beslutning på bestyrelsesmødet i december 2018 om 

forbud af spil med anbefalet alder større end 13 år, var aftalen, at 

beslutningen skulle genovervejes på mødet i april (dette møde) enten 

med henblik på fastholdelse af beslutningen eller ophævelse / revidering. 

Der blev drøftet for og imod et forbud, og ligeledes om man kan forbyde 

udvalgte spil, hvilket der var enighed i bestyrelsen om, at det vil være 

vanskeligt, fordi på hvilken baggrund tillader vi ét spil, hvor den 

anbefalede alder er over 18 år og forbyder ét andet med den samme 



 

 

anbefalede alder. Kim, der oprindeligt  
fremsatte forslaget var forsat for et forbud,  

men den øvrige bestyrelse valgte at frafalde  

forbuddet på baggrund af, af de synes det  

var vigtigere at kunne udfordre de unge / ruste de unge til at navigere 

med spillene fremfor et forbud. 

7.  Nyt vedr. personale Orientering Jens 5 min.  Jens orienterer om ansættelse af Asbjørn (har været i praktik og 
løntilskud i RU) i barselsvikariat i Øst, samt at der er opslået 2 ledige 

lærerstillinger til Basic Skills med ansøgningsfrist den 29/4. I 

Yderrummet i Bælum er Rikke og Tobias ansat til at dække åbningstid 

torsdag aften. Abdul – tidligere EGU-elev – er ansat til pedelopgaver 15 

timer om ugen.  

 

 

Evt. – afslutning og forslag til 

punkter på næste møde 

 Jesper 5 min. Bestyrelsen orienteres om en case i forbindelse med udlån af 

Ungecenter Nord til en gruppe drenge fra 8. klasse. Vagtselskabet kom 

ud i forbindelse med et nødopkald, hvor elevatoren havde sat sig fast 

natten fra lørdag til søndag. De unge havde ikke orienteret hverken 

forældre (som var backup på den unge) eller Kristine (som var backup på 

forælderen) om episoden. Kristine havde en efterfølgende snak med de 

unge, hvor det viste sig, at de havde drukket alkohol i huset og derfor 

ikke benyttet muligheden for at ringe i forbindelse med at elevatoren 

satte sig fast. Det betød, at Ungecenter Nord fik en regning fra 

vagtselskabet på 2500 kr, som de unge i første omgang tilbød at betale. 
Efterfølgende trak de unge dog tilbuddet tilbage efter drøftelser med 

deres forældre, og regningen er dermed havnet i Ungecenter Nord. Det 
gav anledning til en drøftelse om, hvordan bestyrelsen forholder sig dels 

til, at unge låner huset og dels til proceduren herom. Der var i 



 

 

 

bestyrelsen enighed om, at unge skal have lov  
til at låne huset som hidtil, og at proceduren  

fungerer, hvis ellers aftalerne bliver overholdt.  

Episoden skal derfor ikke få konsekvenser for andre unge, men 

bestyrelsen ligger op til, at denne gruppe ikke vil kunne låne huset i 

fremtiden på baggrund af, at de har overtrådt regler omkring indtagelse 

af alkohol og efterfølgende ikke har kontaktet backup (forælder og 

medarbejder), da elavotoren sætter sig fast.  


