Referat bestyrelsesmøde Ung i Odsherred
Mandag d. 2. Marts 2015 kl. 17 – 19:30
Sted: Algade 43, Nykøbing
Mødeleder Søren With, 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.
Nicolai Paaske ungerepræsentant
Rikke Strange skole repræsentant
Signe Spetzler ungerepræsentant
Steen Friis, politiker- Odsherred Listen, Børne- og uddannelsesudvalget.
Søren With, politiker- Socialdemokraterne, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
1. Fraværende Morten Kristiansen,
2. Godkendelse af dagsorden Godkendt
3. Godkendelse af referat Godkendt
4. Nyhedsbrev - inputs - De unges blik på aktiviteterne.
Tilfredshed omkring Nyhedsbrevet, det fungerer fint med en indholdsfortegnelse og det er flot
med mange billeder.

5. Arrangementer – bevillinger/lovkrav ift. alkohol - Se bilag – inputs, diskussion og beslutning Orientering om dialog med Gymnasiet - De unges blik.
Punktet var til diskussion.
Der er enighed om at der ikke på nuværende tidspunkt skal søges om permanent
alkoholbevilling.
Foreløbig er følgende aftalt:
”Der afholdes som udgangspunkt ikke hverken arrangementer eller fester med alkoholbevilling.
Der skal ved hvert arrangement, hvor der påtænkes udskænkning, ansøges i bestyrelsen om
hvorvidt der skal søges lejlighedsbevilling”.
”Hvis foreninger og andre låner huset udenfor almindelig åbningstid blander vi os ikke i hvorvidt
de drikker medbragt alkohol.”
f.eks. påtænkes det at der søges om lejlighedsbevilling ved kommende Kultutnats arrangement i
Asnæs d. 30. oktober.
Pause-----------------------------------------------------------------------------

6. Del mål – proces med afsæt i visionen - Se oplæg fra udvalg – inputs og diskussion.
Hanne, Signe og Christian mødes og fastsætter konkrete mål ud fra oplægget. Ledelselsen
beslutter efterfølgende selv handlingsplaner, for hvordan målene kan opfyldes.
7. økonomi - Afslutning budget 2014 status (se bilag) - budget 2015 (se bilag)
Budgettet godkendt.
Drøftelse vedr. udgift til medarbejder i den frivillige klub Hørve, hvor der er en årlig udgift på
88.000 kr. Drøftelse ang. Ledelsesret over den pågældende medarbejder.
Christian går til Fagcenter Chef Frans og forhører sig om hvorvidt der i fagcenteret kan findes
midler der kan overtage denne udgift.
8. Evt.

