Referat af bestyrelsesmøde Ung i Odsherred mandag d.19. september kl. 15 – 17:30
Sted: Storegade 19, Asnæs.
Mødeleder: Søren With, bestyrelsesformand
Ad 1) Fraværende
Hanne Pigonska, Venstre, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.
Nicolai Paaske ungerepræsentant
Steen Friis, politiker- Odsherred Listen, Børne- og uddannelsesudvalget.
Ad 2) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af den nyligt udsendte mail om stillingsopslaget, som punkt
10. De øvrige punkters numre rykkes dermed.
Ad 3) Godkendelse af referat
Referat fra sidst godkendt
Ad 4) Highlights siden sidst:
Geoparkværkerne skabt under geoparkfestival var en succes med knap 800 besøgende og
deltagere under fremstillingen. De turnerer nu rundt i Odsherred og der laves en folder der
beskriver dem, samt en kalender, hvor de kan bookes til udstilling.
Ved dronningebesøget blev det afklaret at geoparkværkerne stod bag borgmesteren, da han
holdt sin tale, og Ung i Odsherred var glade for at være indbudte til underholdning på Algade.
Helena var, som repræsentant for ungebyrådet, med byrådet på Odsherred teater for at hilse på
Dronningen.
På facebook når enkelte opslag ud til op mod 100.000 personer og det er generelt livestreaming
der når langt.
Ad 5) Opfølgning fra sidste møde: Ungebyråd sagsfremstilling.
Louise sender sagsfremstillingen til udvalgene (Frans og Eva)
Ad 6) Kulturnat i Asnæs
Orientering omkring lokale bidragsydere og hvordan vi forventer det kommer til at foregå.
Der vil være horrorhouse på 1. salen og galla-tema i stueetagen og udenfor. Et stort navn skal
tiltrække publikum til uddeling af ungekulturprisen.
Ad 7) Alkoholbevilling i forbindelse med Kulturnat
I forbindelse med Kulturnatten 28., oktober i Asnæs ønsker Ung i Odsherred at søge
alkoholbevilling for at kunne servere en glas champagne efter uddeling af ungekulturprisen.
For at sikre at alle forskrifter overholdes, instrueres personalet i baren i kun at udskænke til
personer over 18 år. Der vil ikke være udskænkning hele aftenen, men i et begrænset tidsrum.
Børnechampagne til dem under 18, for at det også er festligt for dem.
En enig bestyrelse beslutter at alkoholbevillingen godt kan søges, da lejligheder indbyder til det.
Ad 8) Bestyrelsessammensætning
Bestyrelsen har taget afsked med Grethe Funch, som er gået på pension.
For at opretholde en ligevægt i bestyrelsen mellem Ung i Odsherreds skoleben og kulturben,
undersøger leder og medarbejderrepræsentant til næste bestyrelsesmøde, hvilket forum der er
for at vælge en kulturrepræsentant.

FTF og Folkeoplysningsrådet blev nævnt som muligheder.
Ad 9) UiO skole projekt med 7. klasserne
UiO skole projektet er en måde at løse udfordringen omkring den undervisning 7. klasserne må
undvære pga. konfirmationsforberedelse.
Der er generelt en holdning til at forløbene er godt tilrettelagt, og de forældrehenvendelser der
kommer, håndteres efterhånden som de kommer. Det virker som om at der tages bedre imod
ordningen i år, som følge af erfaringer fra sidste år.
Ad 10) Ansættelse af institutionsleder til Ung i Odsherred
Bestyrelsen vurderede at et ansættelsesudvalg på 8 personer var stort nok, og at der derfor ikke
var behov for yderligere en medarbejderrepræsentant. Af ledelsessamarbejdspartnere pegede
Stephen Morgan på Rikke Strange, da hun har større indblik i Ung i Odsherreds arbejde og mere
erfaring med bestyrelsesarbejdet.
Derudover ingen kommentarer til udvalgets sammensætning og tidsplan.
Stillingsopslaget er drøftet og Sisse Baden sender de faktuelle rettelser til Frans Falk. Her rettes
også sproglige fejl som f.eks. afdelingsleder til institutionsleder.
Ad 11) Økonomi
Budgetopfølgning pr 7. sep viser at forbrugsprocenten er 54, hvor den må være 66,7 pr 1. sep.
Årsagen er at der gennem en periode har været en medarbejderudskiftning, som har givet
mulighed for at spare på lønudgifter, ved at neddrosle aktiviteter og åbningstider. Vi er nu
tilbage med fuld aktivitet og forventer en øget lønudgift resten af året.
Der undersøges muligheden for en skitur til vinter og der er fokus på at beskrive fordelene ved
sådan en tur.
Leder og bestyrelsesformand formulerer et høringssvar, som sendes til godkendelse i
bestyrelsen, inden det udsendes. Høringssvaret omhandler BU09, Omorganisering af SSP
indsatsen, hvor Ung i Odsherred nævnes som mulig udmønter.
Ad 12) Ungekulturhus Syd, september 2018. Status.
Lejekontrakten på Ungekulturhuset Syd udløber september 2018. Bilag over brugere af
ungehuset tilrettes med tider og sendes til det udvalg der ser på genhusning.
Søren With tager kontakt til borgmesteren og lader fortælle at bestyrelsen gerne vil inddrages
når processen med at finde ny lokalitet påbegyndes.
Ad 13) Dialog om kommende projekter: ”Unge og trafik” og ”Folkemøde i Odsherred
Louise Nordlund taler videre med formanden for miljø- og klimaudvalget om Ung i Odsherreds
fortsatte engagement i projektet ”Unge og trafik”
Kommende potentiel større begivenhed: Folkemøde med lokaldemokratiudvalget på Den
Rytmiske Højskole i september 2017.

Ad 14) Evt.
Bestyrelsens arbejdsdag er flyttet til der er ansat en leder. Der indkaldes via Doodle.

