
 

 

 

 

 
 

Dagsorden og referat Dato: 18/5-20 Kl. 17-19.30 Vi mødes på tidligere materielgård i Støvring herefter møde  

Ungecenter Nord, Grangårdsvej 13c, 9530 Støvring 

(jf. retningslinjer om hygiejne og afstandstagen) 

Emne: Bestyrelsesmøde (m. sandwich & en vand)  Mødedeltagere: Jesper, Poul Erik, Peter, Kasper, Kristine , Anne Charlotte, to fra Ungerådet (Rumle og Viola), Trine samt Jens  

Afbud: Kim 
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 rundvisning på 

nedlagt materielgård 

Herefter transport til 

Ungecenter Nord (egen 

transport eller gåben) 

 Jens viser rundt 30 min. Indledende rundvisnig på nedlagt materielgård, hvor Jens fortæller lidt om de forskellige 

haller og brug af den indtil nu, herunder de skate og grafittiprojekter, vi har i gang. 

2.  Godkendelse af dagsorden 
og  

referat fra sidste møde (se 

bilag) 

Godkende/ikke-
godkende 

Jesper indleder 5 min. Referat godkendt. 
Dagsorden godkendt. 

3.  Kort status på 

fritidsaktiviteter under 

lockdown samt 

Læringslokomotiv og Basic 

Skills 

Orientering Jens indleder 10 min Jens fortæller om, at vi indledningsvist var lukket helt ned, og hvor der alene blev arbejdet 

virtuelt. Virtuel undervisning i basic skills, samt i centrene, hvor der blev forsøgt med 

forskellige virtuelle platforme. Basic skills åbnede i fase 1 efter påske, og ungdomsskolens 

øvrige aktiviteter er så småt begyndt at åbne op d.d. der er dog stadig aflyste aktiviteter 

såsom sommercamp og studietur til Paris, som tiltrods for genåbning ikke gennmføres. Den 

knallertundervisning, der var planlagt afviklet inden sommer, når at blive afviklet, så der 

forventes ikke en ophobning til efteråret. Kristine fortæller, at de unge efterspørger, at vi  



 

 

 
 

 

 

starter igen, så vi er spændt på, hvor mange der kommer, og hvordan der navigeres i forhold 

til afstand etc. Vi opererer med de samme retningslinjer, som gør sig gældende for skolerne.  

 

Lige nu kigger vi på efteråret med nysgerrighed for, hvordan det bliver afviklet, og hvilke 

forholdsregler vi skal tage os. Læringslokomotivet forventes afviklet i september som vanligt, 

og det er indtil videre det antal unge tilmeldt, der er plads til. Men ansøgning og visitationen 

har været anderledes end vi plejer på baggrund af nedlukningen.  
 

 
 

4.  Rebild Ungeråd Fast punkt Nyt fra Ungerådets 

arbejde  

15 min.  Rumle og Viola fortæller, at de i Skørping gerne vil bygge et udendørs / overdækket sted, 

hvor man kan være, når der eksempelvis er lukket andre steder og dårligt vejr – og et sted de 

selv kan sætte et præg på. De vil gerne bygge / lave det selv og tænker det placeret i gården 

ved ungecentret eller et andet centralt sted. De forestiller sig, at lave en gammel container 

om til et sted, hvor man kan hænge ud, eventuelt med tagterasse. Jesper spørger om, der er 

samlet en gruppe unge i forhold til projektet. Rumle fortæller, at det er der ikke endnu, men 

de vil gerne ud og spørge de unge i form af spørgeskema. Jens spørger efter om, det er et 

mere generelt behov i kommunen, og der bliver drøftet, hvordan der sikres ungeinvolvering 

som et afgørende element i projektet. Poul Erik pointerer endvidere, at man vil kunne flytte en 

container rundt efter, hvad der er af behov i kommunen. Vil man evt. kunne få en container 

som et sponsorat (evt. DC Container)? Og er det noget, der skal søges penge hjem til? I så 

fald er det ungerådet?  Ungerådet foreslår møbler i beton eller lignende – noget der kan 

holde til noget, og ikke nemt går i stykker. Ungerådet arbejder videre med projektet. 



 

 

 
Folkemødet på Bornholm er aflyst og dermed Ungerådets  

deltagelse.  

 

5.  Økonomi Fast punkt 

Status på 

fremesndt 
indsigelse (bilag 1) 

Orientering 

omkring 

forbedringer/udbe

dringer jf. APV 

Jesper/Jens 

 

15 min. Jens orienterer omkring udviklingen på baggrund af den vedhæftede indsigelse, som 

bestyrelsen sendte ultimo februar vedrørende de midler vi havde opsparet i forbindelse med 

forbrugsstop slut 2019. Midler der efterfølgende blev indefrosset.  
Først fik vi penge overført blandt andet for Rønbjerg 2019 og Paris tur 2020, og efterfølgende 

er de resterende penge overført, således at vi har fået midler refunderet savrende til de 

udgifter beskrevet i indsigelsen, nemlig 755.000, der dækker vi allerede har haft såsom 

indkøb af bus, samt udgifter til udemiljø i syd og forbedringer knyttte til APV. Så bestyrelsens 

indsigelse har bidraget til, at der er blevet lyttet til os.  

 

En bemærkning i relation til budget er et nyt element, der hedder covid-19, der har det formål 

at vi kan opgøre, hvad vi har af udgifter knyttet til covid-19, hvis staten viser sig at refundere 

penge i relation til udgifter forbundet hermed. 

 

Som aftalt tidligere skal der være en reduktion af knallerter. Basic skills er pt. ved at klargøre 

disse, så de kan afvikles, og der kan spares forsikring etc.  

 

Jesper spørger til, hvad helårskonsekvensen er at nedlukningen. Jens fortæller, at det er 

svært at sige noget præcist om på nuværende tidspunkt; det kommer helt an på efteråret, 

men hvis ikke der kommer store aflysninger, så går det nogenlunde op – muligvis med et 

mindre overskud. Der er enighed om, at der skal være en åbenhed om et eventuelt overskud, 

og hvordan forvalter vi dette, samt sikre at byrådet orienteres. Til næste møde har vi et 

bedre overblik, og tager den videre diskussion herom. 

 



 

 

6.  Hvad skal vi bruge 30.000 
til? 

Beslutte hvilket 
forslag, der skal 

prioriteres 

De tre forslag fra 
seneste møde er 

udsendt som bilag 2 

a,b,c. Vi skal vælge evt. 

stemme om hvilket, der 

skal prioriteres. 

25 min  
 

 

 

På baggrund af mødet i december 2019 blev det besluttet, at lave en reduktion af knallert, og 

dermed en besparelse på 30.000. På mødet i feburar arbejdede vi videre med tre teamer, 

som pengene kunne anvendes på i stedet: eksamensundervisning, udemilø ungecenter nord og 

sociale medier.  

Jens opsummerer på de tre teamer, og henviser til vedhæftede dokumenter, de rhar udfoldet 

temaerne. Jesper foreslår, at eksamensforberedelse trækkes tilbage for i år, da det ikke er 

relevant i 2020 grundet afgangsprøvernes suspendering. I forhold til eksamensforberedelse 
fortæller Jens kort om, at tilbuddet var tænkt som et forløb, der kunne køre på hver 

overbygningsskole. Vi gemmer dette tema indtil mødet november.  
 

Forslag 1: SOME forslaget kom på baggrund af et forslag ud om, hvordan vi bliver skarpere på 

at kommunikere via de digitale medier.  Jens kontaktede Ungdomsringen, der har sendt deres 

tilbud på, hvordan de kan løse opgaven. Der er metodefrihed i forhold til valg af aktør og 

hvordan opgaven løses, tilbuddet er alene ét forslag. 

 

Forslag 2: Udemiljø i nord, hvor der er fokus på en lille model og en stor model. En lille model, 
hvor de 30.000 indgår i ungeinvolvering samt konkrete løsninger, der skal sættes i gang. Eller 

en større model, hvor de 30.000 indgår som egenfinansiering. Jesper forslår, at der er 

metodefrihed i forhold til model 1 og 2.  

 

Der laves afstemning om de to tilbud, men afstemning er uafgjort, hvorfor der trækkes lod, og 

det falder ud til SOME’s fordel. Der arbejdes videre med, hvordan opgaven bedst muligt løses, 

og Ungerådet vil gerne bistå med dette arbejde.  



 

 

7.  Visionspunkt. Planer med 
tidligere materielgård.  

Hvilke muligheder 
ser bestyrelsen for 

ungdomsskolevirke 

på tidligere 

materielgård (på 

baggrund af 

rundvisning og 

fremsendt 

skriv?(bilag ) 

 45 min  
 

 

 

Bevæggrunden for at besøge materiealgården indledningsvis skyldes en politisk proces, der 

skal tage stilling til, hvad der skal ske med området. KFU har dog besluttet den 13/5, at på 

baggrund af covid-19 udskydes denne beslutning til medio 2021. Tiltrods for udskydelsen 

arbejdes der videre med punktet, og vi kommer med et indlæg hertil. Der er endvidere 

vedhæftet Ungdomsskolens tidligere notat fra 2017, om hvordan Ungdomsskolen kan bruge / 

benytte arealet.  

Der arbejdes i grupper med følgende opgave:  
Hvordan sættes arealet i spil, så man benytter de eksisterende bygninger helt / delvist? 

Hvordan sættes arealet i spil, hvis man rydder alle bygninger og starter forfra?. 
 

Indspark fra grupperne:  

Poul Erik og Jesper: 

Eksisterende: Åbet kreativ værkstedmiljø i hallerne, åbent for borgere. Det røde hus er et 

slags samlingssted (foredrag, der hvor der arbejdes med ideer etc.) 

Uden bygninger: Udeaktivitetsområde med inspiration fra Skørping skole (skate etc.) 

 
AC og Jens: 

Eksisterende: Kreativ værksted, som unge kan bruge, men også koblet sammen med 

jobcenter. Samarbejde med skoler. Frivilllige (nogen der vil give et håndværk videre), 

kunstnere der har adgang en periode af gangen. Julemarked, klimauger etc. 

Uden bygninger: Der skal være noget vand, et rekreativt område, hvor vand er det 

gennemgående. Friluftsbad. En institution i nærheden, der gør området levende. 

 

 



 

 

 

 
 

 

Peter og Trine: 

Eksisterende: De enkelte lokaler og udendørsarealer kan bookes / de faciliteres. Det skal 

tænkes meget fleksibelt og det kan sagtens tænkes kommercielt (iværksætteri). De må gerne 

bygge deres eget kontor eller hvad man har brug for – man må låne og lave om, men ikke 

tage det med der fra igen. Midlertidighed  

Uden bygninger: Rekreativt område. Byoase, rekreativt, uformel, basket og fodbold. Indrettes 

så det passer til alle aldre. Siddeareal, solstole og byhaver. 

 
Kasper og Kristine:  

Både eksisterende og nyt. Der fjernes flere elementer, men der fastholdes også elementer. 
Der skal være byggelegeplads, steder for frivillige. Der kan lejes containere, hvor man kan 

lave kunstprojekter e.l. og det kan udstilles i den eksisterende hal. Friluftsscene 

 

Rumle og Viola: 

Eksisterende bygninger: Skatehallen vil skulle laves større. Den er simpelthen for lille, så der 

skal støbes udendørs. Eventuelt med en scene. MTB teknik bane (kan bruges til bmx). Det røde 

hus kunne laves til sted for lektiecafe.  
  

Der arbejdes videre med ungerådet omkring at lave et sammenkog på baggrund af de bud, der 

er blevet drøftet.  

8.  Afrunding samt evt.  

 

 Jesper 5 min  Næste møde er i Terndrup den 24/9.  


