Referat af bestyrelsesmøde Ung i Odsherred
Storegade 19, 4550 Asnæs. Mandag d. 27. november 2017
Mødeleder: Søren With, bestyrelsesformand
1) Fraværende
Hanne Pigonska, Venstre, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.
Kirsten Uglebjerg, Odsherred Erhvervsråd.
Morten Kristiansen, LO.
Rikke Strange, skolerepræsentant
Stephen Morgan, skolerepræsentant
Jeppe Just, ungerepræsentant
2) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3) Godkendelse af referat
Referat godkendt
4) Vedtægtsændringer
I bilag 4 står der fortsat kommunalbestyrelsen – dette rettes til byrådet.
I §2, stk. 1: ”2 repræsentanter fra Byrådet” ændres til
” 1 repræsentant fra Byrådet og

1 repræsentant fra Børne- og Uddannelsesudvalget”.
Bestyrelsen vil gerne prioritere at der politisk er en repræsentant fra både B&U og KOF da Ung i
Odsherred er en lille institution mellem to udvalg og da der skal sikres både et skole- og et
kulturben.
Derudover godkendes forslaget til vedtægtsændringer.
5) Økonomi: 2017, status.
Status til og med oktober måned gennemgået. Det forventede merforbrug ligger inden for de
acceptable rammer, da der er forventede indtægter på vej mellem afdelinger. Der er nogle usikre
parametre mellem ”mit forventede regnskab” og det aktuelle forbrug. Der er i budget 2018 afsat
midler til at dække det forventede merforbrug.
6) Budget 2018
Budget 2018 gennemgået og godkendt.
I budget forslaget er det prioriteret at Ung i Odsherred deltager i folkemøde på Bornholm, med
ungebyrådet. Men samtidig er det besluttet at Ung i Odsherred ikke længere deltager i Geopark
festival som arrangører, da UiO skal fokusere ressourcer og tid på de projekter hvor der er størst
mulig ungedeltagelse. Det er ikke lykkedes at få nok unge til at deltage i Geopark festival i et sådan
omfang, som det har været ønsket.
De 250 000 kr. til kriminalpræventiv undervisning, gør at budgettet ser mere fleksibelt ud i 2018 end
i 2017, da opgaven løses af fastansatte, der prioriterer anderledes i deres tid. Til gengæld forventes
og planlægges der også en stor indsats for det beløb. Se punkt 8.
Der ønskes en fleksibilitet, der gør at de unge oplever at der er kort fra tanke til handling. De unge

skal opleve Ung i Odsherred som en fleksibel og imødekommende institution, hvor der er plads til at
der kan støttes op om de unge, der kan og vil skabe en god og stærk ungekultur i Odsherred.
7) Spørgsmål til fremsendte fortrolige orienteringsmail
8) Orientering om plan for kriminalpræventiv undervisning 2018
Der er lagt en plan, som sikrer at vi kommer i alle klasser fra 5. til 9. og afholder forældremøder på
alle årgangene. Planen fremsendes lærerne inden nytår, således at de kan booke tider, som passer i
skemaet. Hovedbudskabet er forældreansvar og forældreinddragelse. Derudover er der en RUC
studerende med en Bachelor i social intervention, der følger indsatsen de første 6 måneder og
kommer med faglige inputs.
9) Mødedato 2018:
Torsdag d. 25. januar kl. 16 – 17 er der konstituerende møde i bestyrelsen.
10) Orientering om status på hus i Asnæs september 2018.
Det er desværre ikke muligt at få et svar på hvor Ungehus Asnæs skal have til huse fra september
2018. Beslutningen om hvorvidt lejekontrakten kan forlænges eller hvor der kan være en midlertidig
lokation, ligger hos direktionen. Det bør være den nye bestyrelses førstkommende opgave at fortsat
sætte fokus på denne problematik.
11) evt.
Orientering om samarbejde med Arkilab.
Vi siger pænt farvel og tak for denne omgang til Steen Friis, Hanne Pigonska og Søren With. Hanne
var desværre syg, men vi siger tak for 4 farverige og stærke år sammen. Tak for jeres indsats, tillid
og opbakning. Det har været en stærk bestyrelse, med mange holdninger og initiativer. Vi glæder os
til at se hvem der kommer til at være hos os de næste 4 år.

