Referat af bestyrelsesmøde Ung i Odsherred
Tirsdag d.14. september 2015 kl. 16 – 18:30
Sted: Algade 43, Nykøbing
Mødeleder Søren With, bestyrelsesformand

Ad 1) Fraværende
Grethe Funch Pedersen, Hanne Pigonska og Rikke Strange
Ad 2) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Ad 3) Godkendelse af referat
Godkendt
Ad 4) Besøg af kulturchef Eva Ormstrup
Kulturchef Eva Ormstrup beskrev hvordan projektet og rapporten ”Landet” har dannet grundlag for
ønskerne om en revitalisering tilbage i 2010, og relevansen af at inddrage kulturelementet for de unge. Tak
til Eva.
Ad 5) Plan for fremadrettet drift
I morgen d. 15.09.15. starter den nye ansatte med ”varme hænder”. Louise beskriver hvordan
arbejdsopgaverne fordeles og hvordan den forventede tiloversblivende økonomi forvaltes på diverse
ansættelser.
Udvikling Nykøbing ønsker at have Louise som kontaktperson, nu da Christian er trådt ud af styregruppen,
og det vil hun gerne være. Plads til opklarende spørgsmål
Ad 6) Økonomi
Der er brug for en anden ladbil, som følger pedelfunktionen. UiO undersøger mulighederne for sponsoreret
mandskabsvogn, og ellers har UiO greencart til at bruge 30.000 på ny bil. UCO lægger samme beløb og vi
sikrer os at rammerne for brugen er fastlagt.
Derudover er regnskabet godkendt
Ad 7) Statusrapport på forsøgsprojektet ”De eksterne matrikler”
Ung i Odsherred samarbejder med Sydskolen om ”Den åbne skole” hvor vi får 140 elever gennem huset i
Asnæs i løbet af dette skoleår.
Vi deltager i et ugelangt skolepraktik-projekt omkring Fødevarer i Odsherred. Dette projekt skal munde ud i
et uddannelsestilbud, som vi ikke er involveret i.

Det vedtages at Nygade 4 tømmes, lukkes ned og afleveres til salg. I Asnæs er tilbuddene i stedet UiO
Asfalt, SSP fodbold og især værkstedet i Asnæs. Der følges op på hvor ofte og hvordan værkstedet benyttes.
Det vedtages at Laden i Nykøbing fortsat er åben 1 gang ugentligt.
Ad 8) Nyhedsbrev
Intet at bemærke
Ad 9) Evt.
Ungekulturprisen uddeles på kulturnatten i Asnæs. Hvorvidt Ung i Odsherred skal videreføre denne pris
fremover eller overdrage æren til Kulturudvalget, er endnu uvist.
Det lader til at vi har fået bevilget noget af det ønskede budget til eksterne matrikler, Ungedemokrati og
PR, som dog skal koordineres med Lokaldemokratiudvalgets Børnebyråd.
De blå plakater i Odsherred er en del af PR strategien omkring lanceringen af det nye katalog.

