Referat af bestyrelsesmøde hos Ung i Odsherred
Torsdag d. 7. september 2017
Tilstede:
Louise Nordlund, Rikke Strange, Sisse Baden, Steen Friis, Stephen Morgan, Søren With
Fra punkt 5; Sasha Møller, Mie Skjalm, Anton Nebsager

Ad 1) Fraværende
Hanne Pigonska, Morten Kristiansen, Kirsten Uglebjerg

Ad 2) Godkendelse af dagsorden
Ændring af rækkefølgen, så de unge repræsentanter deltager i de relevante punkter.

Ad 3) Godkendelse af referat
Referatet er godkendt.

Ad 4) Økonomi
Det fremsendte budgetbilag er misvisende grundet fejlpostering andet sted i kommunen.
Der er skærpet opmærksomhed på udgifter i forbindelse med Erstatningsundervisning for konfirmander samt SSPvikar-indsats. Erstatningsundervisningen koster årligt 165.000,- at gennemføre.
Der igangsættes ikke timelønnede aktiviteter frem til forbrugsprocenten er normaliseret.

Ad 5) Nye ungerepræsentanter i bestyrelsen
Sasha Møller og Jeppe Just er bestyrelsens nye ungerepræsentanter. Anton Nebsager og Mie Skjalm er suppleanter.
Sasha, Anton og Mie deltager i mødet herfra. Jeppe var forhindret denne dag.

Ad 6) Siden sidst
Besøg på Ku.Be på Frederiksberg for at blive inspireret til at tænke anderledes indretning.

Jubilæumsskriftet for Ung i Odsherreds deltagelse i Folkemødet på Bornholm viser den centrale placeringen som
Galeasen Hjalm havde. Vi deltager gerne på ungdomsskibet igen til næste år, for det er en kæmpe oplevelse at sejle
over Østersøen og en rigtig god base at have til events og mødested.

Ad 7) Orientering vedr. Geoviews/ Geotalks
Kultur og fritid, Geopark Odsherred og Ung i Odsherred udarbejder pilotprojektet GeoVision for 4 x 5. klasser. Det
samlede projekt bliver en hjemmeside hvor hver enkelt elev udarbejder en film, som formidler konkret viden om
Geoparken.

Ad 8) Dialog omkring SSP vikarindsatsen
I denne periode har Ung i Odsherred dækket SSP-vagter i form af opsøgende arbejde ved opkald fra borgere. Der er
ansøgt om budgetudvidelse til SSP-indsats, men i form af en præventiv indsats, som vurderes at kunne gøre den
største forskel.

Ad 9) Dialog omkring erstatningsundervisning for konfirmanderne
Status på oprettede hold og opstart i næste uge.

Ad 10) Status på Ungeværker og Ungekulturprisen
Ungeværker er tilskud til projekter for unge i alderen 14-24 år. Der ansøges 500-5000 kr. via sms.
Der kan indstilles til ungekulturprisen indtil 16. oktober.

Ad 11) Evt

