
 

 

 

 

 
 

Dagsorden og referat Dato: 15/4-21 Kl. 18-20.00 Vi mødes på Teams (via link i indkaldelsen) 

Emne: Bestyrelsesmøde  Mødedeltagere: Jesper, Poul Erik, Kasper, Peter (indtil 18.25), Kristine, Bjørn, Anne Charlotte, 
Simon, Trine samt Jens  
Afbud:  
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 og check in 
 

Anslag Jeper byder 
velkommen 

5 min. Jesper byder velkommen til årets første møde (Forrige møde 
blev aflyst, da aktiviteterne lå stille grundet nedlukning, hvorfor 
Jens i stedet sendte et skriv rundt om status på ungdomsskolens 
aktiviteter).  
Der er en kort præsentationsrunde for nye deltagere. Simon er 
med som repræsentant for ungerådet. Ligeledes deltager Sussi 
Lem Christiansen, der ansat i Tuen i Haverslev og ledertalent i 
kommunen, hvor Jens er hendes mentor. Hun er med til 
bestyrelsesmødet på en lytter. 
 

2.  Godkendelse af 
dagsorden og  
referat fra sidste møde 
(se bilag 1) 

Godkende/ikke-
godkende. 

Jesper indleder 2 min. Referat formelt godkendt og dagsorden godkendes. 



 

 

3.  Kort opfølgning på 
praksis under 
nedlukning og gradvis 
genåbning af RU 

Kort status Jens orienterer 5 min.  
 
 
 
Jens giver en kort status. I relation til Basic skills, så har det 
været åbent hele tiden, og der er mulighed for test 2 gange om 
ugen. I relation til vores centeraktiviteter, så betyder den 
delvise genåbning udfordringer særligt de steder, der dækker 
mange flere skoler eller mange klasser. De unge må kun komme 
klassevist og den uge, som de er i skole, hvilket er et svært 
puslespil at få til at gå op. I disse tilfælde bydes der aktiviteter / 
tidspunkter ud, som klasserne kan tilmelde sig fremfor en fast 
dag. I forhold til knallertundervisning, så forventer vi at kunne 
starte i start / midt maj, hvis restriktionerne forventeligt 
lempes. Rejser, ture og og større events er sat i bero.  
 

4.  SoMe og tidl. 
materielgård 

Opfølgning på 
prioriteret område. 

Jens orienterer 10 min Jens refererer til vores møde i april 2020, hvor vi satte fokus på 
SoMe som udviklingsområde. Asbjørn der var barselsvikar i 
ungecenter øst, blev forlænget til at lave en undersøgelse af, 
hvordan vi bedst kan bruge forskellige sociale medier; 
eksempelvis et større lokalt fokus på instagram til unge frem for 
facebook. Undersøgelsen er udmøntet i, at Kristine i dag 
koordinerer vores instagrams sammen med vores facebookside.  
 
På mødet i april 2020 arbejdede bestyrelsen ligeledes med 
indspark til processen omkring, hvordan materielgården 



 

 

yderligere kan sættes i spil.  
 
 
Vi havde set muligheden for at flytte knalertkøreskolen dertil, 
dels for at spare en dyr husleje, men også for at kunne bruge 
arealet i gården til en ’køreskole-kravlegård’). Dette er dog ikke 
muligt på grund af opgravning, jordbunker etc. Kanoer er dog 
flyttet til mateiralgården fra Ryttersplads i Skørping og fungerer 
som opbevaring heraf. 
 

5.  Klubtilbud i Bælum  Byrådet har 
besluttet at 
sammelægge 
Kildens Udskoling i 
Terndrup 

Hvad er næste 
skridt i RU i forhold 
til vores satellit 
”Yderrummet” i 
Bælum? 

Der foreligger en 
tidligere 
byrådsbeslutning 
om, at 
ungdomsskolens 
har klubtilbud i 
byer med 
overbygningsskoler 
(og tilslutning til 

20 min Jesper fortæller, at Børn og Familieudvalget har truffet 
beslutning om, at udskolingen i Kilden (Terndrup og Bælum) 
skal lægges sammen og placeres i Terndrup. Da vi har 
klubtilbuddet  ’Yderrummet ’ i Bælum, betyder det - efter 
gældende byrådsbeslutning - at Yderrummet skal lukke. 
 
Jesper opfordrer dog til, at bestyrelsen træffer en beslutning 
om at bevare tilbuddet i Bælum ud fra en betragtning om; ikke 
at tage det hele fra dem samt være der, hvor der er et behov.  
 
Bestyrelsen har en længere drøftelse om fordele og ulemper 
herved. Der er enighed om, at det giver mening at være der, 
hvor der er behov samtidig med at det kan skabe ringe i vandet 
til Haverslev, Øster Hornum eller lignede byer, hvorfor det på 
sigt også har økonomisk såvel som organisatorisk betydning at 
fastholde yderrummet. Der drøftes endvidere også de to  



 

 

tilbuddet) 

Er der andre byer 
hvor klubdrift er 
relevant? 

(Jesper/Poul Erik) 

 
 
 
perspektiver, om vi skal arbejde henimod at skabe et fællesskab 
mellem de unge i Terndrup og Bælum også i fritiden og målet 
derimod er at skabe et fælles sted evt med transporthjælp eller 
om målet er at have lokale og mindre fællesskab i begge byer.  
 
Bestyrelsen fandt et kompromis om, at Ungdomsskolen det 
næste halve år for lov til at afsøge og ’lege’ med, hvad der er 
den bedste mulighed – en samling eller to tilbud på baggrund 
af, hvad der sker, når de unge starter i skole i Terndrup efter 
sommerferien. ’Yderrummet fortsætter derfor i første omgang 
efter sommerferien, som en forsøgsordning eller 
overgangsordning med henblik på at vurdere behovet, og 
hvordan vi bedst bidrager til såvel de unges sociale liv på tværs 
og lokalt. Der evalueres på dette til bestyrelsesmødet i 
november 2021. 
 

6.  Økonomi Status på forbrug i 
RU  
 
 
 
 

Oversigt over 
forbrug d.d. deles. 

Drøftelse af evt. 
mindreforbrug i 
forbindelse med 

15 min. Jens orienterer om status på økonomi. Vi er 3 måneder henne, 
så burde ligge på 25 %, men vi ligger på ca. 17%, så vi bruger 
ikke helt vores penge som forventet. Det er særligt i forhold til 
ungeaktiviteter, at der er et mindreforbrug, fordi ungecentre og 
satelitter, har været lukket ned. Der er samlet set 300.000 DKK i 
overførte midler og tibageførste midler fra skitur, der kan 
bruges i forhold til udviklingsindsatser jf. næste punkt. 



 

 

covid-19 

(Jesper/Jens) 

 

7.  Nye indsatser og 
udviklingsområder 
2021-2022 
 

Kvalificere 
ledelsens bud på 
kontraktperiodens 
indsatser, evt. 
supplere samt 
afdække ønsker 
forprioritering  

Video 
https://youtu.be/H

GEYAXmXdCo 
afspilles som 
grundlag for 
drøftelser på 
mødet. Herfter 
præsenteres 
temaopdelte 
indsatser/tiltag 
grafisk på tavle. 
Der der mulighed 
for at stille 
yddybende spm. 
og foretage 
økonomisk 
prioritering. 

Bilag 2 indeholder 
kontrakt for Center 
Sundhed, Kultur og 
Fritid 

(Jesper er 

35 min Jesper indleder punktet med, at vi ser en video, der viser 
sammenhængen mellem vores indsatsområder for 2021-2022 
og den kommunale vision, kommunale politikker, kontrakt for 
Center Sundhed, kultur og fritid sam vores kerneopgave.  
 
Jens præsenterer de tre overordnede temaer, vi skal arbejde ud 
fra med baggrund i centerkontrakten, og hvilke muligheder 
ledelsen og medarbejdere i RU ser indenfor temaerne. 
Temaerne hedder ’Værtsskaber og samarbejde’, ’Børn og unge i 
’Bevægelse’’ og ’Sundhedsfremme – borgernes trivsel’.  
 
Størstedelen af indsatserne finaniseres enten indenfor egen 
økonomisk ramme eller ved tilførste midler udefra / fra 
samrbejdspartnere. I oplægget er de 300.000 dog tænkt ind i 
forhold til to indsatser, nemlig sommerferieaktiviteter til 
100.000 samt en brobygger, der ansættes særligt med fokus på 
at hjælpe unge tilbage i ungdomsskolen og skabe kontakt til 
sårbare unge via et øget samarbejde med bl.a. skolernes 
trivselspersoner, lærere og sundhedsplejersker. Til det afsættes 
200.000.  
 
Jesper italesætter netop et fokus på trivsel for unge og den 
mistrivsel corona har medvirket til for mange unge. I forhold til  

https://youtu.be/HGEYAXmXdCo
https://youtu.be/HGEYAXmXdCo


 

 

 

pennefører)  
 
 
vores kerneopgave, vil han derfor gerne have at vi fokuserer på 
ungemiljøer og fællesskaber som en måde at bidrage til øget 
trivsel, fremfor fokus på læring, som skolerne er fokuseret på. 
Bjørn og Poul Erik vil ligeledes gerne have fokus på det sociale, 
og det at komme tilbage til et hverdagsliv.  
 
Der er generel opbakning fra bestyrelsen til de foreslåede 
indsatser, og der kan arbejdes videre med dette. 
 

8.  Afrunding samt evt.  
 

Aftaler omkring 
næste møde.  

Jesper 5 min  Torsdag den 30/9-2021 i Nørager. 


