Referat til bestyrelsesmøde Ung i Odsherred
Onsdag d. 29. oktober kl. 17 – 19:30
Sted: Algade 43, Nykøbing
Mødeleder Steen Friis, bestyrelsesformand
Medlemmer
Christian Rottbøll, leder, Ung i Odsherred.
Grethe Funch Pedersen, LBR.
Hanne Pigonska, Venstre, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
Kirsten Uglebjerg, Odsherred Erhvervsråd.
Louise Nordlund, souschef, Ung i Odsherred.
Morten Kristiansen, LO.
Steen Friis, politiker- Odsherred Listen, Børne- og uddannelsesudvalget.
Søren With, politiker- Socialdemokraterne, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
Nye medlemmer
Signe Spetzler, ungerepræsentant
Nicolaj Paaske, ungerepræsentant
Rikke Strange, skolerepræsentant Sydskolen (afdelingsleder Udskoling)
ad.1,fraværende
Hanne Pigonska (frem til pkt.8), Signe Spetzler, Søren With, Rikke Strange, Kirsten Uglebjerg,
Grethe Funch,
ad. 2, Godkendt
ad. 3, Godkendt
ad. 4, præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer
Rikke Strange fra Sydskolen har meldt afbud. Men Nordskolen har en udfordring i at finde en
repræsentant, der har tid til at deltage. Dialog om at vi må vente til foråret med en
repræsentant fra Nordskolen. De tilstedeværende i bestyrelsen er enige i dette.
ad. 5,forventningsafstem ift. bestyrelsesarbejdet
orientering om vores struktur og vores hensigter som bestyrelse og hvordan vi forsøger at undgå
orienteringssager kommer til at fylde ved bestyrelsesmødet og derved forsøger at skabe mere
rum til diskussion.
ad. 6,hvordan sikrer vi ungerelevans i bestyrelsen?
vi skal som bestyrelse sikre relevans og dynamik og undgå for meget fortælling. Der skal skabes
plads til diskussion og mulighed for at komme med input og reel indflydelse. En idé om at
indflydelse kan f.eks. ske gennem Nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet skal flyttes op på dagsroden og
placeres før pausen, og der skal laves et punkt, der hedder ”de unges blik” ift. hvad vi har
beskæftiget os med.
ad. 7, Delmål- proces med afsætning i visonen
processen er nu at Christian sender bilaget ”Mål og Målsætninger” ud til bestyrelsen og så tages
det op på næste bestyrelsesmøde. Dialog om at vi gerne vil arbejde med et samlet struktureret
overordnet mål, der spiller op mod visionen.
ad. 8, Et dilemma- virkeligheden ift. visionen
Hanne deltog fra dette punkt.
Vi er i en proces i Asnæs, der virker ret naturlig. Nogle reagerer på forandringerne og vælger

vores tilbud fra, men vi holder linjen og tror på at det vil blive bedre. De er trætte af at male og
klargøre og glæder sig til at der kommer il at ske lidt flere aktiviteter. Louise har planlagt
ungemøde med dem, hvor en plan for den næste periode skal sættes i værk. I Nykøbing er vi
fortsat hindret i at komme i gang, da ”laden”, på Havnevej, er fyldt med ramper fra
Skateprojektet. Indflytningsdato på Havnevej er d. 19. november, men vi ved ikke om denne
dato holder.
Ungeenheden har meldt sig som samarbejdspartner og vi har til både SSP og Ungeenheden
afleveret lister med CPR nr, så de er orienteret om hvilke unge, der er brugere. SSP vil gerne
byde ind med samarbejde omkring enkeltstående forløb. Ungeenheden har derudover også meldt
sig som samarbejdspartner omkring Nykøbing, da de er interesseret i at vi fortsætter med at
støtte op om den gruppe, som en uddannelsesfastholdende aktivitet, da andelen af unge, der er
i uddannelse i Nykøbing gruppen, er høj. I Asnæs handler det mere om at de skal blive
uddannelsesparate.

ad. 9 Nyhedsbrev
Mange gode aktiviteter, vi fortsætter med et højt aktivitetsniveau.

ad. 10. Økonomi
Vi skal have indkøbt møbler til Algade, dette har vi afventet, da Skolen På Molen flyttede ind og
vi derfor ikke kunne møblere rummene.
Derudover søger vi om at få lov til at overføre de midler, som vi her sidst på året får refunderet
fra forskellige projektmiddelpuljer.
ad. 12. Punkter til næste møde, onsdag d. 10. december, juleafslutning.
Mål og Målsætninger

