Referat af bestyrelsesmøde Ung i Odsherred
Algade 43, 4500 Nyk. Sj.
Mandag d. 27. marts kl. 15:30 – 17:30
Mødeleder: Søren With, bestyrelsesformand

1) Fraværende
Kirsten Uglebjerg, Odsherred Erhvervsråd.
Morten Kristiansen, LO.
Nicolai Paaske ungerepræsentant
Rikke Strange, skolerepræsentant
Signe Spetzler, ungerepræsentant

2) Godkendelse af referat
Referat er godkendt
3) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
4) Orientering: Besøg hos Christian og Ku.be udskudt til d. 28. august.
Christian Rottbøll er tidligere leder af Ung i Odsherred og nuværende leder af Ku.be, som er et
spændende og inspirerende sted.
5) Orientering: Kort opfølgning fra visionsdagen med fokus på målskiven.
Medarbejdere hos Ung i Odsherred har taget godt imod målskiven med vigtighedsbarometret og
bruger det i det daglige, til at vurdere et projekts relevans. Det giver en følelse af at bestyrelsen er
tættere på i det daglige arbejde.
Louise arbejder fortsat på sagsfremstillingen med en opdatering af visionen efter
revitaliseringsstrategien, og sikrer at holde det kort og koncist.
6) Dialog omkring udvalgte highlights fra nyhedsbrevet
Koordinerende booking af politikere fra de forskellige partier i forbindelse med valget i efteråret.
Skolerne kontakter UiO, som henvender sig til en kontaktperson fra hvert parti, og kan på den måde
koordinere nogle spændende debatter på skolerne.
7) Status økonomi
Herunder orientering om udfordringer fra ”Mit Forventede Regnskab” samt en dialog om hvorvidt der
er opbakning fra bestyrelsen til at efterkomme den stigende efterspørgsel.
Orientering om økonomi og de udfordringer der er ved ”Mit Forventede Regnskab”.
Drøftelse om et årshjul til skolerne omkring det kriminalpræventive område i 6.-9. kl.
Forslag om at lave en beskrivelse af hvorfor man samler personalet og laver en ugentlig lukkedag i
hvert hus, og hvad budgettet er i det.

8) Status på Hus i Asnæs fra 2018.
Vi har været på besøg på flere matrikler i Asnæs og vi er meget fortrøstningsfulde.
Det hvide hus i Asnæs er rigtig pænt indvendig og det er stort, så der vil være mulighed for at dele
med Musikskolen. Der ses på en mulighed for at starte i få lokaler fra september 2018, og inddrage
flere lokaler når Kunstmuseet flytter.
9) Bestyrelsessammensætning:
Der stilles et forslag om at ungerepræsentanterne vælges for en 2 årig periode. Der stilles et forslag
om at den tidligere LBR post erstattes med en repræsentant fra kulturkredsen.
Det vedtages at ungerepræsentanter stiller op for et år af gangen, og vælges på det første
bestyrelsesmøde efter sommerferien. Det er muligt for de unge at stille op til genvalg.
Det vedtages at den tidligere LBR repræsentant erstattes med en repræsentant fra kulturområdet.
Dette behøver ikke være en leder, men helst en repræsentant, hvis arbejde i det daglige overlapper
Ung i Odsherreds.
Det tilføjes vedtægterne at der kan inddrages et yderligere medlem i bestyrelsen, hvis dette findes
relevant – person uden stemmeret.
Vedtægtsændringer sendes ud på mail til bestyrelsen til godkendelse eller ændring, inden de sendes
til udvalg til godkendelse og til Byrådet hvis det er aktuelt.
10) Gæsteindslag: ”Stand up for fællesskabet”.
Vi har inviteret Malte Løvgren og Stian Sloth Nielsen, der gennem tid har arbejdet på et projekt hos
Ung i Odsherred, der handler om at nedbryde grænser mellem forskellige sociale lag.

11) Evt.
-

