
 

 

 

 
 

 

Dagsorden og referat Dato: 24/9-20 Kl. 17-18.15 Vi mødes på Teams (via link i indkaldelsen) 

Emne: Bestyrelsesmøde  Mødedeltagere: Jesper, Poul Erik, Peter (støder til), Kristine, Bjørn, Anne Charlotte, Trine samt Jens  
Afbud: Kasper 
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 
især til 
Bjørn, der 
er ny 
forældrere
præsentan
t  
 

Anslag Jeper byder 
velkommen 

5 min. Jesper byder velkommen og orienterer ligeledes om, at grundet online møde, så 
har vi reduceret dagsordenen samt undladt ungerådet. 
 

2.  Godkendel
se af 
dagsorden 
og  
referat fra 
sidste 

Godkende/ikke-
godkende 

Jesper 
indleder 

2 min. Referat og dagsorden godkendes. 



 

 

møde (se 
bilag 1) 

3.  RU i en 
coronatid 
(bemærk 
opdateret 
link fra 
Aarhus 
21/9) 

Diskussion -Hvordan 
forholder vi 
os til daglig 
drift? Se et 
bud fra 
Aarhus 
Ungdomssk
ole: 
https://detv
igoer.aarhu
s.dk/andet-
vi-
goer/coron
a/?fbclid=I
wAR23MFN
yvCW-
pvlDBSNl-
Fp8Zfopytcz
c9SFOLy97z
3UOfdRzHiE
0mAvqjQ 

-Hvordan 
forholder vi 

30 min Jesper indleder med at på grund af øget smittetryk, så kræver det en dialog om, 
hvordan vi udmønter vores aktiviteter og med et fokus på at være mere ’lokale’ 
fremfor ’globale’.  
AC fortæller om Basic Skills, der et langt stykke hen ad vejen, kan sammenlignes 
med en skoleklasse – eller en lukket gruppe. Mange aktiviteter kan 
gennemføres, men det skal også gøres med omtanke, der skal tænkes over, 
hvor nært kontakt, vi har.  
Kristine fortæller om centrene, hvor det i Nørager er relativt nemt at styre, da 
der holdes åbent for skolens unge. Unge der er gået ud af skolen skal kun 
komme særksilt.  
I Skørping er der delt op i årgange, således at 7. 8. og 9. klasse har hver sin dag, 
I Terndrup er personalet bekymret, fordi der er et særligt fokus på skolen, hvor 
de er meget restriktive i forhold til opdeling af eleverne, men i sattelitten 
kommer de på tværs. 
I Suldrup er det også en lukket gruppe, som alle er elever på skolen, og det 
fungerer ok.  
I Støvring udtrykkes der bekymring. Eksemplevis var der sidste tirsdag 70 unge 
fra to støvring skoler samt en gruppe unge fra Suldrup, Aalborg, Skørping og 
Gregers Krabbe, og hvordan sikres der god afstand med så mange unge 
forskellige steder fra.  
Generelt ved man ikke helt, hvilket ben, man skal stå på.  
Bjørn foreslår at man årgangsopdeler generelt i Coronatiden, hvilket kan være 
en udfordring i særdeleshed i Støvring.  
Der drøftes, at vi skal opfordre unge til at benytte deres lokale centre / 
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os til 
uforbrugte 
ressourcer i 
forbindelse 
med 
arrangemn
eter? 
-Hvordan 
prioriterer 
vi lokalt 
kontra 
globalt? 

sattelitter frem for at tage på tværs i kommunen.  
 
 
 
Kristine rejser endvidere forslaget om, man kunne tænke aktiviteterne 
anderledes – således at det ikke er almindelig åbningstid, men nogle aktiviteter  
eller en kombination. Jens foreslår, at det måske skulle tage udgangspunkt i 
Støvring, da det er der problemet i sædeleshed er. Peter og Poul Erik er enig 
heri. Det understreges endvidere af Poul Erik, at det er vigtigt at kunne gå trygt 
på arbejde.  
Jens har lavet et skriv som et udkast til nogle retningslinjer, der vises på 
skærmen. Dette skriv rettes til på baggrund af dagens drøftelser særligt med 
fokus på at tænke alternativer i Terndrup og Støvring.   
Jesper afslutter punktet med, at netop på baggrund af Cororna er der flere 
aflyste arrangementer, hvilket også har betydning for økonomien. Jesper taler 
om, at i stedet for at aflyse noget, så udskydes det, og dermed udskydes 
økonomien også. Kan vi få lov til at øremærke pengene og dermed flytte dem 
fra et år til et andet? Dette kunne udfordres ved økonomiudvalget. Det er 
holdningen at det ikke skal komme ungdomsskolen til last, at det har været 
nødvendigt at aflyse pga. Corona. Jens italesætter at en udskydelse kan give 
mening, men at vi også skal fokusere på at lave alternativer til det aflyste nu og 
her, i det omfang vi kan. Eks. en lokal weekend i centrene i forbindelse med den 
weekend, hvor Rønbjerg skulle have været afholdt. Der er enighed om, at vi skal 
bestræbe os på at lave lokale alternativer nu og her, og i det omfang, det ikke er 
muligt, så at have det som et princip, at vi udskyder fremfor aflyser.  



 

 

 

4.  Økonomi Status på forbrug i RU 
samt beslutning omkring 
høringssvar i forbindelse 
med budget 2021 
https://bilag.rebild.dk/D
agsordener/Kultur-
_og_Fritidsud(2020)/23-
09-
2020/Dagsorden(ID1980
)/Bilag/Punkt%2093%20
Bilag%201%20KFU_raad
erumskatalog_Budget_2
0214.pdf 
 
Som det kan læses i 
linket er er udsendt 
sparekatalog for de fire 
institutioner i Center 
Sundhed, Kultur og Fritid 
for samlet 150.000 kr.  
 
 

Jesper/Jens 
Vi skal 
drøfte, om 
der fra 
bestyrelsen 
skal 
afsendes 
høringssvar 
inden 28/9 
kl. 8 

30 min.  
 
 
Jens viser status pr. 24/9-2020 
Det ser overordnet set fornuftigt ud. Der er, som nævnt under punkt 3, 
aktiviteter, der ikke er blevet afviklet, men set over hele året virker det 
fornuftigt. Der er ingen kommentarer til budgettet. 
Jesper fortæller om, at de i kommunalbestyrelsen påbegynder 
budgetforhandlinger for 2021, hvor vi som kommune samlet set skal spare 17 
millioner. Der er derfor lavet et råderumskatalog for at belyse, hvor pengene 
kan findes. Jesper fortæller, at der er peget på 150.000 for de 4 institutioner i 
Center for Sundhed, Kultur og Fritid. Hvis det fordeles efter budget, vil det 
foventeligt kunne være en besparelse på 50.000 kr. for Rebild Ungdomsskole. 
KFU har ikke ønsket at pege på institutionerne, men på bestyrelses vegne 
vurderes det ansvarligt at indsende et høringssvar for at sætte ord på de 
konsekvenser en eventuel besparelse har for ungdomsskolen. Der bliver drøftet, 
hvordan høringssvaret skal udformes og hvor konkret det skal væres. Der er 
ikke stemning for at pege på et specifikt tilbud / en aktivitet. Jens laver et 
udkast og sender rundt til bestyrelsen fredag med deadline for kommentarer 
søndag kl. 12.   

5.  Afrunding 
samt evt.  
 

Aftaler omkring næste 
møde  

Jesper 5 min  Hvis det er muligt at afvikle næste bestyrelsesmøde fysisk, bliver det på Nørager 
Kro torsdag den 19/11 kl. 17. Alternativt afvikles mødet digitalt. 
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