
 

 

 

 

 
 

Dagsorden og referat Dato: 17/11-20 Kl. 17-18.30 Vi mødes på Teams (via link i indkaldelsen) 

Emne: Bestyrelsesmøde  Mødedeltagere: Jesper, Poul Erik, Kasper, Peter, Kristine, Bjørn, Anne Charlotte, Trine samt Jens  
Afbud:  
Referent: Trine 

Formål med mødet:   
Orientering, opfølgning, refleksion, 
udarbejdelse af principper og 
beslutningstagen 

Forbered:  

Læs dagsorden og se videoklip 

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 virtuelt møde, og påpeger tak for en god 
diskussion sidste gang, der gav anledning til gode drøftelser, og med en 
opfordring om, at bestyrelsen netop skal kunne rumme divergerende 
holdninger og perspektiver. 

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

Godkende/ikk
e-godkende. 

Jesper indleder 2 min. Referat godkendt. Jesper sætter – efter opfordring fra Jens – et par ord 
på det høringssvar,bestyrelsen lavede efter sidste møde, som endte med 
at besparelsen blev taget af bordet. 
Dagsorden godkendt. 

3.  RU i en coronatid 
– videopunkt 
Se: 
https://youtu.be/
MNUo1xWxLUc 
 

Kort status 
siden 
drøftelser på 
seneste møde. 

Kristine har 
indspillet video om 
Ungecenter Nord. 
Der kan på mødet 
stilles spm. 

5 min. Jesper komplimenterer Kristines video, der giver et godt indblik i, 
hvordan vi løser Covid-situationen i praksis. Som en følge heraf spørger 
Jesper ind til den bekymring, der blev ytret sidst om, at være på arbejde i 
en corona-tid. Kristine fortæller, at den nye opdeling har bidraget til en 
øget tryghed og  
Bjørn spørger til, hvordan vi håndterer, hvis en klasse bliver sendt hjem 
til coronatest. Jens fortæller om, at praksis i forhold til enkeltindivider  
 
 

https://youtu.be/MNUo1xWxLUc
https://youtu.be/MNUo1xWxLUc


 

 

 
 
 
 
gør, at vi ikke kan fortælle på tværs af forvaltninger. Men vi har spugt 
skoleledererne om, at hvorvidt de kan informere os, når hele årgange 
sendes hjem, da dette ikke er personfølsomt, så vi håber, at vi fremad 
får information. Kristine fortæller, at man tilmelder sig så snart man 
kommer ind i huset i nord, så vi kan sikre os, at vi ved, hvem der har 
været der i forbindelse med evt. smitteopsporing. 
Jens orienterer under punktet om vores skitur sammen med 
Jammerbugt og Vesthimmerland, at vi aflyser turen, for at kunne sikre 
en ordentlig tilbagemelding til de unge.  

4.  SoMe og tidl. 
materielgård 

Opfølgning på 
prioriteret 
område. 

Jens orienterer 10 min Jens fortæller om, at der i sommers blev bygget ramper med de unge i 
en tidligere Materielgård. Der er ligeledes været afholdt møder 
vedrørende brugen af de lokaler, som driftsenheden ikke bruger. Vi vil 
gerne bruge udendørsareal til knallertkøreskole samt mulighed for 
container til opbevaring af knallert og kanoer. En cykelforening, 
rollespilsforeningen Akastin og borgerforeningen har ligeledes budt ind 
på lokaler. Poul Erik fortæller, at der er sat midler ad til, hvordan 
materialgården skal udvikles. Forvaltningen kommer med et udspil om, 
hvordan processen bliver.  
I forhold til SoMe har vi forlænget Asbjørn frem til jul, for at være 
tovholder på at udvikle vores SoMe strategi sammen med de unge fra 
ungerådet. De tager på rundtur lokalt og går i dialog med unge for at 
insamle empiri med henblik på at optimere vores kommunikation.  



 

 

5.  ”Pusterummet” ( 
bilag 2) samt 
introvideo 
https://youtu.be/
Oa72edFwT78 

Evaluering og 
afslutning af 
kontraktperiod
e 

Video indspillet og 
på mødet er der 
mulighed for at stille 
spm. 

5 min  
 
 
 
Jesper indleder punktet med, at videoen har givet et godt indblik i, hvad 
vi både har opnået og ikke er kommet i mål med. Poul Erik synes om 
video som formidlingsform.  
 

6.  Ny politik (Fritid, 
oplevelser bilag 
3)og ny 
centerkontrakt 
2021-22 

Opvarmning til 
møde i 
februar, hvor 
vi skal arbejde 
med RU´s 
input til 
centerkontrakt
. 

Jesper indleder 
omkring workshop 
21/10 (Poul Erik kan 
supplere) Jens 
orienterer om det 
kommende arbejde 
med arbejdspapir 
for RU. 

 

15 min Centerkontrakten udløber til årsskiftet. Der er ligeledes lavet en ny 
politik om Oplevelser, fritid og fællesskaber. Der blev 21/10 afviklet en 
virtuel workshop om, hvordan politikken implementeres, hvor ca. 50 
mennesker deltog. Alle de input, der er kommet, er blevet givet videre til 
KFU til behandling på december mødet. Politikken spiller ligeledes ind i 
forhold til den kommende centerkontrakt, der skal træde i kraft fra 
januar. 
I forhold til centerkontrakt er det jo kun anden gang, hvor vi tidligere 
arbejdede med lokale kontrakter. Pusterummet blev derfor lavet på 
forkant af den tidligere centerkontrakt, hvor næste forløb vil være 
anderledes, da centerkontrakten kommer og derefter vil vi lave vores 
egne lokale indsatser. Det skal vi arbejde videre med på følgende 
bestyrelsesmøder.  
Poul Erik pointerer at vi også skal tænke verdensmålene ind i de konrete 
indsatser. 
 

https://youtu.be/Oa72edFwT78
https://youtu.be/Oa72edFwT78


 

 

7.  Økonomi Status på 
forbrug i RU  
Samt 
vedtagelse af 
budget for 
2021. 
 
 
 

Jesper/Jens 
Oversigt over 
forbrug d.d. 
udleveres. Forslag til 
budget er fremsendt 
kort inden mødet til 
drøftelse og 
vedtagelse på 
mødet. 

30 min.  
 
 
 
Jens inviteres til at orientere om budget 2020 og 2021. Det korrigerede 
budget for 2020 er højere end normalt på baggrund af de tilbageholdte 
midler fra 2019, der blev udbetalt i 2020. Knallert forventes at lande på 
det korrigerede budget (fra 130.000 i 2019 til 100.000 i 2020). Ture og 
rejser forventer vi qua covid-19 ikke at bruge, som forventet. I forhold til 
aktiviteter er det lykkedes os at retænke de store aktiviteter som 
Rønbjerg og biomarathon og har lavet lokale events i stedet. I relaton til 
kompetenceudvikling er dette ikke brugt, da meget uddannelse har 
været aflyst. Vi tænker, at dette kan overføres til næste år.  
I forhold til Covid-19 koster det nogle penge i forhold til ekstra rengøring 
– det vides endnu ikke om vi kompenseres herfor. I henhold til 
sommerferieaktiviteter fik vi midler og har brugt  
mere end tildelt. Den samlede sum, der var givet til Rebild Kommune er 
dog ikke brugt, hvorfor det forventes at vi får tilført ekstra. 
Udemiljø i syd har en egenbetaling på 100.000 til projektet, der 
forventes færdigt sommer 2021.  
I forbindelse med udviklingsprojekter, vil vi gerne invistere i container 
samt et mobil makerspace med 3d scannere, folieskærere etc.  
Peter spørger ind til om containere er den rette løsning. Jens orienterer 
om, at vi kan få en isoleret container til 30.000 og vi giver årligt kr. 
12.000,- for leje af lokale, så det kan hurtigt være tjent ind. Den 
container vi pt har holdende på Rytters plads og som er opsagt på grund 
af bygning af Rema, vil kunne gives til ungerådet, som et ungemiljø, de 



 

 

kan udvikle og  
 
 
 
 
som blev efterspurgt af ungerådet på vores møde i foråret.  
Ungecenter Syd har fået nyt køkken, gulv og loft med udgangspunkt i 
APV og arbejdsmiljø.  
I Nord har vi lavet en trappetribune.  
Vi regner med at bruge 8.000.000 i år. Og med et korrigeret budget på 
8.200.000 vil vi gerne overføre 200.000 til næste år. Med baggrund i 
denne overførsel er der lavet et korrigeret budget for 2021 på 7.965.000. 

Poul Erik påpeger en fejl i sammentællingen i det korrigerede budget, 
som Jens går tilbage til Jane og regner på. Han vender tilbage til 
bestyrelsen hermed. Og er der noget der giver anledning til drøftelser, 
kan vi tage et kort 10 minutters møde foreslår Jesper.  
Poul Erik spørger ind til det borgerforslag, der er rejst om, hvorfor der 
ikke er ungdomsklub i Øster Hornum. Jens fortæller, at der har været en 
byrådsbeslutning fra 2012 om, at der er ungdomsklubber, hvor der er 
overbygningsskoler. Hvis vi derfor laver et tilbud i Øster Hornum kan det 
forventes, at andre byer som Ravnkilde, Haverslev etc. vil forvente 
lignende tilbud. 
 

8.  Afrunding samt 
evt.  
 

Aftaler 
omkring næste 
møde.  

Jesper 5 min  Møderne for 2021.  
Onsdag den 10/2 i Nørager 
Torsdag den 15/4 



 

 

  

Torsdag den 30/9 
 
 
 
Torsdag den 25/11 
Peter byder ligeledes ind med, at der kan afvikles et møde i Brostrup i 
hytten.  
Jesper fortæller, at han hører, at vi ikke har fat i 7. klasse fra 
Karensmindeskolen, hvilket Kristine bekræfter. Det understreger 
ligeledes dilemaet om at gå på charmetur og rekruttere unge samt ikke 
få for mange unge qua covid-19. Der tales endvidere om, de tråde der er 
på FB om unge, der kører på knallert etc.  
Jesper opfordrer til, at hvis man hører noget lokalt, at dette altid kan 
tages mere uformelt op i bestyrelsen. 


