
 

 

 

 

 

 

Dagsorden og referat Dato: 14/11-19 Kl. 17- ca 20 

Spisning fra kl. 

18 m. en øl og 

en snaps (hvis 

det ønskes) 

 

Sted: Suldrup Kro, Hjedsbækvej 326, Suldrup 

 

Emne: Bestyrelsesmøde ( m. julefrokost ) Mødedeltagere: Jesper, Helle, Peter, Kristine , Kim, Trine, Lotte og Rasmus fra Ungerådet samt Jens  

Afbud: Poul Erik, Kasper (Peter efter kl. 18) 

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. Velkomst ved Jesper, der fortæller, at der d.d. er indgået yderligere et afbud fra Kasper. 

Peter går efter aftale klokken 18.  

2.  Godkendelse af dagsorden 

og  

referat fra sidste møde (se 

bilag) 

Godkende/ikke-

godkende 

Jesper indleder 5 min. Referat og dagorden godkendt. Til dagsorden er der følgende punkter til eventuelt: Jens har et 

punkt vedrørende en sag i Terndrup. Kim har et punkt vedrørende Rønbjerg. 

3.  Status på 
Læringslokomotiv og 

opstart af Basic Skills 

Orientere Denne film kan ses som 
forberedelse: 
https://youtu.be/Js
l6LWZ-p4Q 

15 min Læringslokomotivet og Basic Skills har været på BUU og KFU med henblik på status på de to 
tilbud. Jesper fortæller, at der har været stor ros til læringslokomotivet, som nu er afviklet 

for tredje gang. I forhold til det første hold, der var på Læringslokomotivet, og som gik ud af 9. 

klasse i sommers, er alle vurderet uddannnelsesparate (pånær en, der af uvisse årsager ikke 
er blevet vurderet). Det er svært at påvise, hvordan Læringslokomotivet har spillet ind på 

dette, og hvad der ville have været sket, hvis ikke de havde deltaget. I den forbindelse drøftes 
det, om det kunne give mening at interviewe tidligere unge for at høre, om deres egen 

https://youtu.be/Jsl6LWZ-p4Q
https://youtu.be/Jsl6LWZ-p4Q


 

 

opplevelse heraf.  
 

 

 

Det blev ligeledes drøftet, hvordan resultaterne af Læringslokomotivet kan bruges ind i 

skolen, herunder om det vil give mening at lave en Lærerkupé.  

På BUU var der en opmærksomhed på antallet af indskrevne i Basic Skills. Et antal der dog er 

øget til 11 indmeldte d.d. 

4.  Rebild Ungeråd Drøfte deltagelse 

på 

Folkemøde/Ungdo

mmens Folkemøde 

2020 

Nyt fra Ungerådets 

arbejde  

15 min.  Lotte fortæller om Ungerådets deltagelse i Rønbjergturen, hvor Ungerådet havde lavet en 

stand med henblik på at rekruttere nye medlemmer samt fortælle om Ungerådets arbejde. De 

fik kontakt med nogle nye og håber, det kan betyde et par ekstra medlemmer til næste møde.  

Rasmus fortæller om hans oplevelse med at deltage i Folkemødet på Bornholm i  2017, at det 

havde stor indflydelse på hans politiske motivation og som kuliminerer med at han har søgt 

om at komme i praktik i Folketinget ved Uffe Elbæk. Bestyrelsen bakker op om, at Ungerådet 

kan deltage i Folkemødet, men forventer til gengæld at Ungerådet bruger tid på at diskutere, 

hvilke temaer de vil arbejde med på folkemødet samt hvordan andre kan profitere af deres 

deltagelse. Jens melder ind om, at at vi gerne vil have plads i KL teltet. 

5.  Økonomi Fast punkt 

Opfølgning på 

forbrug 2019 og 

vedtagelse af 

budget 2020for RU 

Jesper/Jens 

 

30 min. Jens orienterer om status på forbrug herunder, at Jes Lunde har udmeldt forbrugsstop.  

I forbindelse med både forbrugsoversigt samt budgetforslag for 2020, bliver der diskuteret 

knallert, fordi knallert er en dyr, og fortsat stigende post. Som det er i dag, udbydes der 

knallert tre steder i kommunen. Bestyrelsen beder ledelsen om at lave et oplæg med et par 

modeller omkring hvor meget, man vil spare ved at centralisere, og hvordan besparelsen vil 
kunne prioriteres anderledes. 

Til næste års budgetforslag vil Jesper gerne, at der tilføjes en kollone med prognose.  



 

 

 

6.  Evt. nye medlemmer i 
bestyrelse 

Orientere omkring 
valg af 

medarbejderrepræ

sentanter 

Jens 5 min  
 

 

 

I vores vedtægter står der, at der er valg til bestyrelsen fra medarbejdersiden årligt. Det 

viser sig, at kommunalbestyrelsen har lavet andre regler, der dermed overruler vores regler, 

nemlig at der er valg hver fjerde år. Det bliver drøftet, hvordan vi forholder os til dette, og 

bestyrelsen beslutter, at vi følger kommunalbetyrelsen og laver valg til 

medarbejderrepræsentanter hver fjerde år. Der er valg i november og der tiltræder dermed 

2 nyvalgte til en 4 års periode fra kommende bestyrelsesmøde.  

7.  Evt. og fastlæggelse af 

bestyrelsesmøder i 2020: 

13/2 – 16/4 - 24/9- 

19/11 

 Jesper 5 min  Datoer for bestyrelsesmøder er godkendt.  

Jens orienterer om en sag fra Terndrup, hvor en medarbejder er blevet truet af et par unge. 

Disse unge er blevet bortvist og politi og SSP er blevet orienteret. 

Kim spørger ind til, om det er et bevidst valg, at mad på Rønbjerg ikke var så højt prioriteret i 

år på vores orienteringsmøde, og derfor var der mange der havde frysepizzaer etc. med 

fremfor fokus på at lave måltider sammen. Kristine fortæller, at de selv i personlaegruppen 

havde drøftet det efterfølgende, da de selv ærgrede sig over, at der var mindre madhygge i 

hytterne.. Det havde været en tilfædighed, at det ikke var blevet understreget, og en 

opmærksomhed til næste år.  

Jesper inviterer bestyrelsen ind til at at komme med temaer og indspark til kommende 

møder. 


