
 

 

 

 

 
 

Dagsorden og referat Dato: 13/2-20 Kl. 17-19.30  

Sted: Ungecenter Nord, Grangårdsvej 13c, 9530 Støvring 

 

Emne: Bestyrelsesmøde (m. sandwich & en vand)  Mødedeltagere: Jesper, Poul Erik, Peter, Kasper, Kristine , Kim, Asbjørn, to fra Ungerådet samt Jens  

Afbud: Trine og AC 
Referent: Jens 

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 AC, nyt 

medlem valgt af personalet 

i RU) 

 Jesper indleder 5 min. Velkomst til Asbjørn, der dltag som suppleant for AC (syg) 

2.  Godkendelse af dagsorden 

og  

referat fra sidste møde (se 
bilag) 

Godkende/ikke-

godkende 

Jesper indleder 5 min. Godkendt  

3.  Opstart af forårssæson 

med uddeling af postkort – 
en ny måde at 

markedsføre forårstilbud 

Orientere og 

uddele 

Jens indleder 15 min Ros fra bestyrelsen til den ny linje med postkort og plakat, så markedsføring i hard copy og 
aktualitet kan kombineres. 
 

 

 

4.  Rebild Ungeråd Fast punkt Nyt fra Ungerådets 

arbejde  

15 min.  Ungerådet spurgte til bestyrelsens forventninger til rådets deltagelse på Folkemødet i juni. 
Følgende forventninger blev udtalt: 
-Bliv inspireret personligt, men tænk i ”ringe i vandet-effekt” 



 

 

-Tænk pionerarbejde, så turen komme andre unge i Rebild til gode 
-Brug digitale medier  til at inspirere andre (livestream, vlog etc.) 
-Hav fokus på hva der fungerer godt i Rebild. Vi behøver ikke kun have fokus på fejl og magler 

5.  Økonomi Fast punkt 

-årsafslutning, 

2019 

Se bilag 

Jesper/Jens 

 

30 min. Indkøbsstoppet og den efterfølgende indefrysning af opsparende midler blev diskuteret. Det 
har konsekvenser for RU, der overførte ca. 10% af forbruget til 2020. Jens har til opgave at 
opliste, hvilke udgifter RU er bundet til at betale samt hvilke indkøb/vedlighold, som ville være 
foretaget ultimo 2019. Denne rundsendes efterfølgende til kommentering 
Rapport over forbrugt pr. 13/2 taget til efterretning 

6.  Status på 

knallertkøreskolen efter 

reduktion af budget 

 

Status Jens 15 min Jens fortalte om effektueringen af budgetreduktionen på knallertområdet. Der er opbakning til 
at fastholde tre undervisningssteder med de nuværende administrative stramninger for at få 
køreholdt fyldt op. Der nikkes til, at udgifterne naturligvis afhænger af antallet af unge, der 
tilmelder sig køreskolen, da opgaven er en skal-opgave for RU. 
 

7.  Hvad skal vi bruge 30.000 
til? 

Idegenerering og 
involvering 

Jesper indleder en kort 
makkerdrøftelse 

herefter fælles 

opsamling 

30 min Jesper faciliterede proces der endte med at følgende tre tiltag stod tilbage: 
1) Digitalisering i RU (kontakt til unge) 
2) Eksamenhjælp til unge 
3) Udeområde i Nord 

Ledelsen har til opgave at kvalificeret de tre tiltag på baggrund af den økonomiske 
ramme så vi på kommende bestyrelsesmøde kan arbejde videre og udvælge et 
fokus.  

8.  Evt. og fastlæggelse af 

mødested/tema for 

kommende 

bestyrelsesmøde 

 Jesper 10 min  Mødet i april skal afholdes i/ved den tidligere materielgård. Jens´ideskriv omkring området 
udsendes som bilag ved næste dagsorden 
Mødet i september afholdes i Satellit Øst i Terndrup 
Kim annoncerde, at han som forældrerepræsentant deltager sidste gang ved mødet i april 



 

 

 

16/4  2021 og at der således skal vælges nyt medlem blandt skolebestyrelserne. 


