
 

 

 

 
 

Dagsorden og referat Dato: 8/10-19 Kl. 17.00-

19.00 

 

Sted: Ungecenter Øst, Sverriggaardsvej 4a, Skørping  

 

Emne: Bestyrelsesmøde ( m. sandwich ) Mødedeltagere: Jesper, Poul Erik, Peter, Helle, Kasper, Kristine , Kim, Trine, Maja (ungerådet) og 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  Jesper indleder 5 min. Præsentation 

2.  Godkendelse af 

dagsorden  og 

nedslag i 
referat fra 
sidste møde 
(se bilag) 

Godkende/ikke-

godkende 

Jesper indleder 10 min. Dagsorden og referat godkendes. I den forbindelse følges der op på 

følgende i referatet:  Beslutningen fra sidst om at omgøre forbud af 

bestemte computerspil. Der er fortsat enighed om, at det er den rette 
beslutning, og der har kun været opbakning til beslutningen i centrene. 
Endvidere er der en kort opfølgning på episoden fra nord, og om der har 
været udfordringer efterfølgende. Det har der ikke, men Kristine orienterer 
om, at der er ungegrupperinger i Støvring – ikke nogen der benytter 
ungecenter Nord – som grupperer sig på udvalgte steder i byen. I den 

forbindelse orienteres om, at der er etableret kontakt til ny SSP konsulent 

samt samarbejde med misbrugskonsulent. 
 
 



 

 

 
 
 

3.  Afslutning af 
sæson 18/19 

og opstart af 
ny sæson 
(19/20) 

Efterårskatalog 
uddelels og status på 

tilmeldinger 
præsenteres.  

Jens indleder 15 min Jens uddeler katalog og orienterer omkring antal tilmeldte i sæson 
2019/2020 indtil nu (1094 tilmelder og 626 aktive elever). Efteråret har 

især fokus på halloween, som et nyt initiativ. Jens informerer om, at 
Rønbjerg pt. har 160 pladser besat ud af 200, som formentlig er et dyk som 
konsekvens af, at turen blev begrænset til 8. klasser og op. Næste år lukker 
vi op for 7. klasser igen fra start af sæsonen.  
Jesper spørger – på baggrund af en borgerforespørgsel om mere 

åbningstid - om der er flaskehalsproblemer i forhold til åbningstid? Måske 
vi skal undersøge til næste budget, om der er den rette kapacitet / 

åbningstid i vores centre. Det skal på som punkt på mødet til februar om, 
hvordan vi får dette undersøgt. 

4.  Rebild Ungeråd Fast punkt Nyt fra Ungerådets 

arbejde  

15 min. Maja orienterer om Ungerådet, hvor der pt. bliver brugt meget tid på snak. 

Det er blandt andet snak om, hvilke aktiviteter / events man vil kunne sætte 
i spil på materielgården. Ungerådet deltog i henholdsvis temadag med 
henblik på ny fritids- og kulturpolitik samt dialogmøde med Kultur- og 

Fritidsudvalget (KFU). Temaerne for begge møder var især transport. Maja 
syntes ikke det havde været så brugbart at deltage, men Poul Erik, der er 
medlem af KFU oplevede det, som brugbart at have mødt ungerådet, for 
derved lettere at kunne tænke ungerådet ind, hvis det giver mening. 



 

 

 
 
 
Ungerådet har ligeledes været til Ungdommens Folkemøde i København. 
Maja syntes, at det var godt. Der var en masse stande, man kunne gå rundt 
til og få inspiration fra. Jesper spørger, hvad Ungerådet tager med derfra? 

Ifølge Maja var det selvfølgelig de interessante ting, de hørte, men især at 
det gav sammenhold, og de blev bedre til at tale om tingene.  
Ungdommens folkemøde er torsdag og fredag, og Ungerådet ankom først 
fredag over middag, hvilket er for sent. Hvis man rigtig vil have noget ud af 
det, så kræver det, at man er der om torsdagen. Kristine foreslår om, man 
kunne lave noget på tværs mellem en folkeskoleklasse og ungerådet. Jens 
orienter om, at Borgmesteren har fortalt, at vi kan få en stand i KL’s telt på 

Folkemødet på Bornholm til juni. På næste møde (november) skal vi have 
afklaret, hvad vi gør i forhold til Ungdommens Folkemøde i København og 
Folkemødet på Bornholm 2020.  
 

5.  Kontrakt 2019-
2020 

(Pusterummet) 

Opfølgning og status 
på arbejdet med 

indholdet i 
”Pusterummet” 
 

Jens orienterer 15 min Jens følger op på pusterummet og giver en opfølgning / status på 
indsatser fra projektuger i Ungecenter Nord, til ungeinvolveringsprojekt i 

Marokko, til barske glæder, RU:boost, Coop Crew og Basic Skills for at 
nævne nogen.   
Helle orienterer om Læringslokomotivet, og at det er den gruppe, der har 
haft det bedste udgangspunkt og også den gruppe, der har rykket mest.    



 

 

 

6.  Aktiviteter i 

tidligere 
Materielgård i 
Støvring 

Tanker og planer for 

midlertidig brug af hal 

Kristine indleder 10 min.  

Kristine fortæller, at vi har fået nøgler til materielgården, som vi har 
råderet over – i første omgang – indtil foråret. Det er især mulighederne 
for at skabe noget indendørs skate, som de unge er optaget af. 

Materialgården anses af Kristine som en mulighed for at arbejde mere 
fokuseret på at lade de unges initiativ være styrende, og dyrke deres 
ejerskab i processen. Der er ansat en ny centermedarbejder med fokus på 
initiativer i materialgården. Jens fortæller i forbindelse med punktet, at vi 

er blevet tilbudt en scene fra Guldbæk ( tidligere Guldbæk festival)., som vi 
takker ja til. 

7.  Økonomi Fast punkt Jesper: 
Nyt fra 

budgetforhandlinger 
Evt. afgivelse af 
høringssvar 
Jens: 

Økonomiopfølgning 

40 min. Jesper orienterer om, at budgetprocessen er blevet skubbet.  Der er pt. 
høringsfase, og selve budgetaftalen bliver forhandlet den 22/10 og endelig 

godkendt den 31/10. Vi står ikke nævnt i sparekataloget, og det forventes 
ikke, at vi bliver ramt af besparelser, men indtil slut oktober kan alt 
potentialt være i spil. Sidste år havde vi ønsker til budgetforhandlinger 
(Basic skills og Læringslokomotivet) samt der var af andre blevet peget på 

øget åbningstid i øst. Vi blev imødekommet på alle tre parametre. Der er 
enighed om, at vi ikke har nogen ønsker i forbindelse med 
budgetforhandlinger i år, ej heller at der laves et høringssvar.  

Der uddeles status på det eksisterende forbrug. Vi forventer at overføre  



 

 

 

 
 
 
penge til nyt budgetår, bl.a. fordi vi ikke udskifter bus (som forventet) samt 
endnu ikke har brugt alle midler til etablering af basic skills.  
 

8.  Status på 
personale og 
kompetenceud
vikling 

 Jens orienterer 10 min. Sabrina er på barsel og er tilbage til sommer. Helle skal på barsel og går til 
jul. Dafolo havde ansøgt AP Møller om at være med i et projekt om co-
teaching sammen med RU, Sortebakkeskolen, og skoler og ungdomsskole i 
Syddjurs kommune. Der er kommet afslag på projektet. 

  

9.  Evt. og næste 
møde 
(julefrokost ? 
14/11-19) 

 Jesper  Næste bestyrelsesmøde er den 14/11, og afvikles med spisning på Suldrup 
Kro. 


