
 

 

 
 

Referat 
Første bestyrelsesmøde m. konstituering 

(Afholdt efter bestyrelseskursus) 

Dato: 31/1-22 

(Kursus og spisning fra kl. 17.30) 

Kl. 20-21 Sted:  Rold Storkro 

Vælderskoven 13, 9520 Skørping 

Emne: Bestyrelsesmøde  Mødedeltagere: Peter H (afbud til foredrag / online til møde), Bjørn (støder til efter andet møde), 
Katrine , Kristine, Trine og Jens  
Afbud: Lene, Kasper,  Peter B 
Referent: Trine 

Formål med mødet:   
Gensidig præsentation, konstiutuering og 
forventningsafstemning  

Forbered: Læs dagsorden og bilag 

 

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) Varighed Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 

1.  Hvorfor er vi her? Præsentation Navnerunde og 20 min. Præsentation af bestyrelsens sammensætning samt de 



 

 

baggrund/målsætning for 
arbejdet i bestyrelsen – se 
bilag 1 (vedtægter) 

respektive medlemmer.  
 
Alle pånær medarbejderrepræsentanter 
 er valgt for 4 år. Medarbejderepræsentanter er valgt for 
2 år. Der deltager 2 unge fra Ungerådet til hvert 
bestyrelsesmøde. Det er ungerådet, der har ansvaret 
for, at der deltager to unge, og på deres møder vælges, 
hvem der deltager i det kommende bestyrelsesmøde.  

2.  Kommunikation og 
bestyrelsesarbejde 

Lave aftaler 
omkring 
bestyrelsens drift 

Se bilag 2 for orientering 
omkring aftaler i afgået 
bestyrelse  

20 min. Jens fortæller på baggrund af bilag 2 om den foregående 
bestyrelses aftaler.  
Bjørn spørger ind til om, der er en procedure for, hvad 
man gør, hvis man gerne vil have punkt på dagsordenen 
som bestyrelsesmedlem, da det ikke fremgår af bilag 2. 
Det fremgår af vedtægterne, at det skal være 
formanden i hænde 8 dage inden bestyrelsesmøde. 
Katrine byder ind med, at de politiske drøftelser og 
indsigt fra byrådsmedlemmerne er væsentlig for 
bestyrelsens arbejde og indsigt. Jens tilføjer i den 
forbindelse at bestyrelsens referat – som noget nyt - 
sendes ind til kultur og fritidsudvalget.  
Der er opbakning til, at bilag 2 anvendes som et 
aftalepapir for bestyrelsen og som supplement til 
vedtægterne. 
 



 

 

. 

3.  Konstituering Vælge formand og 
næstformand 

Valghandling  15 min. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
da 4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer  
er tilstede, hvorfor valg af formand  
og næstformand kan gennemføres.  
 
Peter Hansen vælges som formand for 
ungdomsskolebestyrelsen og Bjørn  
Schaumann vælges som næstformand.  
 

4.  Mødekalender Aftale tid, sted og 
evt. indhold for 
kommende møder 
 

Se vedtægter (bilag 1) for 
udkast til mødedage 

 10 min Der er 4 ordinære møder om året i 
ungdomsskolebestyrelsen. Møderne er fastsat jf 
vedtægterne og det næstkommende møde er den 3. 
torsdag i april (den 21/4) og afholdes i Støvring. 
Følgende møde er den sidste torsdag i september (den 
29/9) og afholdes i Skørping. Årets sidste ordinære 
møde er den 3. torsdag i november, som dog 
sammenfalder med byrådsmøde, og derfor flyttes til 
dagen før (onsdag d 16/11) og afholdes i Suldrup. 
Bestyrelsesmøderne starter kl. 17. 
  

5.  Evt.     5 min.   


