Referat af bestyrelsesmøde Ung i Odsherred 09.12.15

Ad 1) Fraværende
Søren With, Rikke Strange
Ad 2) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Ad 3) Godkendelse af referat
Referat godkendt – opklarende spørgsmål om hvad status er med ladbilen.
Ad 4) Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet er efterspurgt af skoleledere, sfo’er m.fl. og det kan modtages på mail.
Trafikworkshoppen er vel afholdt, der er kommet gode, klare idéer med i rapporten og det er nu en politisk
beslutning hvad der skal prioriteres. Rapporten gennemgås på møde torsdag d. 10.12.15 men
hovedtrækkene er indtil nu: Skolebusserne skal ud af aftalen med Movia og tilpasses ringetiderne. Go More
Local App kan udvikles så borgere kan se hvornår kommunalt ansatte kører rundt i kommunen og booke
plads i bilen. Forslag om nattog fredag og lørdag nat, så det er sikkert at komme hjem. Mere fokus på at
cykle, især blandt de unge. Busserne skal tilpasses færgeplanen.
Kulinarisk skoleuge er afviklet, og Odsherred Erhvervsråd arbejder videre på at etablere en 10. klasses linje,
som Ung i Odsherred ikke involveres i medmindre der kommer en politisk beslutning herom.
Åben skole samarbejdet med Sydskolen er rigtig godt i gang og både forældre og elever er nu positivt
stemt. Bliver det aktuelt er det muligt at tilbyde samme løsningsmodel til Nordskolen uden merudgift.
Ad 5) Kulturnat Asnæs
Generel opbakning omkring den beslutning der blev truffet om ikke at servere alkohol ved denne lejlighed.
Ad 6) Eksterne matrikler
Bestyrelsen er orienteret om forbruget og besøgstal på eksterne matrikler og det er godkendt.
Louise fortæller at ambitionsniveauet ikke behøver at være højt, da de unge blot har brug for denne
kontakt med voksne fra Ung i Odsherred. Det kan forhindre at nogle af dem falder fra en uddannelse eller
kan få hurtigere hjælp til problematikker.
Ad 7) Ung i Odsherreds målsætninger
Der er lavet et flot stykke arbejde for at nå målsætningerne og vi er nærmest i mål med de fleste delmål.

Ad 8) Budget
Budgetopfølgning 2015 er gennemgået. Forbruget ser fornuftigt ud og vi vælger at overføre
de 2 % det er muligt. Der er lidt forøgede udgifter i december, da vi gennem året har ønsket
os ting, som har ventet indtil der var overblik over økonomien.
Ad 9) Tillægsbevilling
Bestyrelsen bakker op om at tillægsbevillingen på 125.000 kr prioriteres med fokus på
ungedemokrati, herunder eksterne matrikler og pr. Inden næste bestyrelsesmøde beskrives
konceptet og tages op i bestyrelsen. Dernæst kan det besluttes i BU og sikre deltagelse fra
skolerne.
Ad 10) Prioriteringer af projekter
Dilemmaet drøftes på en ”arbejdsdag” og der sættes nye og forbedrede mål for Ung i
Odsherred
Ad 11) Stillingsopslag til ny leder af Ung i Odsherred
Louise redegør for at det af hensyn til ”ungdomsskolens” størrelse ikke er nødvendigt at have
2 ledere. Skulle der være det, ville hun ønske sin nuværende stilling som souschef for at
bevare personaleansvaret. Hun vil dog gerne søge stillingen som leder.
Søren og Hanne vil gerne sidde i ansættelsesudvalget og Kirsten vil gerne træde til hvis det
bliver aktuelt. Derudover vil der være 2 medarbejderrepræsentanter, Frans Falk og en
repræsentant for Kultur- og fritid.
Ad 12) Møderække 2016
Bestyrelsesmøde onsdag d. 02. marts kl. 17-20
Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. maj kl. 17-20
Arbejdsdag mandag d. 05. september kl. 10-20
Bestyrelsesmøde onsdag d. 07. december kl. 17-20

