Referat bestyrelsesmøde Ung i Odsherred,
Onsdag d. 14. marts 2018, kl. 19 – 20:30.
Sted: Storegade 19, 4550 Asnæs
Mødeleder: Louise Nordlund
Medlemmer:
Gitte Hededam, socialdemokratiet, Kultur- og Folkeoplysningsudvalg
Kirsten Uglebjerg, Odsherred Erhvervsråd
Line Tatjana Jensen, medarbejderrepræsentant
Louise Nordlund, leder Ung i Odsherred
Mathias Hansen, Venstre, Børne- og uddannelsesudvalget
Morten Kristiansen, LO
Paw Pedersen, DF, Miljø og Klima udvalget.
Rikke Strange, skoleleder Sydskolen afd. Fårevejle
Sisse Baden Rasmussen, medarbejderrepræsentant
Stephen Morgan, skoleleder Nordskolen afd. Grundtvigsvej (udgår)
LBR har derudover en vakant plads i bestyrelsen
Ungerepræsentanter:
Jeppe Just
Sacha Wifeldt- Møller
1) Fraværende
Jeppe Just, ungerepræsentant.
Stephen Morgan, Nordskolen afd. Grundtvigsvej.
LBR – vakant plads.
2) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3) Konstituering
Herunder valg af formand og næstformand.
jf. § 3 vælges formand og næstformand blandt bestyrelsens byråds- og organisations
repræsentanter. Valghandlingen foregår ved skriftligt flertalsvalg.
Formand: Mathias Hansen, Venstre, Børne- og Uddannelsesudvalget.
Næstformand: Gitte Hededam, Socialdemokratiet, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.
Herefter var Mathias Hansen mødeleder
4) Visionsdag mandag d. 23. april
Tanker og idéer til hvad I hver i sær gerne vil have ud af sådan en dag.
Mandag den 23. april kl. 13:0-19:00 afholdes visionsdag.

-

Forslag til indhold på dagen:
”Drejebog” – hvem er Ung i Odsherred?
Prioritering af opgaver vs. kerneopgaver.
Indsatspunkter: hvor vil vi gerne hen?
Mål: status samt nye mål.
Louise fremsender et program for dagen.
Materiale om nuværende prioritering af opgaver/kerneopgaver sendes ud som forberedelses
materiale, senest en uge inden visionsdagen.
De fire ungerepræsentanter inviteres til at deltage på dagen – inkl. suppleanter. Det skal vægtes at
de unge inden har talt med andre unge og på den måde bedst muligt er repræsentanter for unge.

5) Lokation i Asnæs
Pr. 31.08 2018 udløber lejekontrakten i Asnæs ungehus og vi ved fortsat ikke hvor vi skal være. <
Det skal vægtes at være bestyrelsens førstkommende politiske opgave at sikre at Ung i Odsherred
ikke bliver hjemløse og ikke har en lokation fra september.
Ung i Odsherred er glade for den nuværende placering, der ligger i et naturligt flow for de unge på
vej fra skole til stationen, det giver os mange ”strøg kunder”, der kommer naturligt ind. Samtidig er
der nogle gode faciliteter, som bliver brugt til flere typer hold.
Drøftelse omkring deponeringsafgift og kommunale udfordringer ved at leje.
Dialog om Asnæs som unge- og uddannelses by.
Dialog om at være tæt på en overbygningsskole, så også huset kan komme i spil i
undervisningstiden.

6)

Evt.
Drøftelse omkring det fremtidige samarbejde blandt bestyrelsens medlemmer og gensidig
opbakning til ung i Odsherred.

