Ung i Odsherred bestyrelsesmøde
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

torsdag den 11. oktober 2018
kl. 16:00 – 18:30
Asnæs Ungehus, Storegade 19

Medlemmer:
Annette Salkvist, Odsherred Erhvervsforum
Gitte Hededam, repræsentant fra kultur- og Folkeoplysningsudvalg
Line Tatjana Jensen, medarbejderrepræsentant
Louise Nordlund, leder Ung i Odsherred
Mathias Hansen, byrådsrepræsentant, børne- og uddannelsesudvalget
Mikkel Madsen, skoleleder Nordskolen afd. Grundtvigsvej
Morten Kristiansen, LO
Paw Pedersen, byrådsrepræsentant, Økonomiudvalget
Rikke Strange, skoleleder Sydskolen afd. Fårevejle
Ungerepræsentanter:
Rune Schou Vinter
Anton Bech

Dagsorden
1) Fraværende

Morten Kristiansen, Rikke Strange, Mikkel Madsen

2) Godkendelse af referat

Godkendt

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
Dialog om at dagsorden/referat ikke ligger på polweb, men
er på ung i Odsherreds hjemmeside.
Vedtægterne godkendes med følgende ændringer:
 Bilag er fjernet fra vedtægterne.
 En skolerepræsentant udpeges af centerchefen. Ved
revidering af vedtægter i 2020, skal der kigges på om
der kan komme en forældrerepræsentant via
skolebestyrelserne.
 Drøftelse til revidering i 2020: ordlyd i vedtægterne;
kan ordet tilsyn erstattes med indblik i/indsigt i.
 Stk. 3 fjernes (der henvises til bilag som ikke længere
er en del af vedtægterne).
 §2 stk. 5, slet: valget gælder for en to årig periode.
Erstattes med: Repræsentanter vælges ultimo ulige
år.
 Fjern stk. 7.

4) Vedtægter.
v. formand Mathias Hansen.
Kommunens chefjurist Torben
Nybo Middelhede har udarbejdet
et udkast til reviderede
vedtægter.
Bilag 1: de reviderede vedtægter.
Vedtægterne er til beslutning.







5) Økonomi status
Bilag 2: økonomistatus inklusiv
september 2018.

Stk. 9 slettes – tekst flyttes til stk. 6:
Medarbejderrepræsentant vælges hvert år i 4.
kvartal.
§4, slet: suppleanter er som udgangspunkt altid
velkomne på bestyrelsesmøderne, dog uden
stemmeret.
§7 stk. 2 ændring: formand og næstformand
fastsætter dagsordenen for møderne.
§13 slet: ”… og som fremgår af bilaget til denne
vedtægt…”.
§13 stk. d tilføj: ”… aktiviteter til de unge og
omverdenen”.

De revidere vedtægter er godkendt og fremsendes til de
politiske udvalg og endeligt Byrådet.
 Forbrugsprocent på 71,4%. Der er tilladt maksimalt
75% på dette tidspunkt af året.
 Vi har sparet op til nye knallerter til
knallertkøreskolen. Der er forventet indkøb af 8 stk.
nye knallerter kr. 94.000,- ekskl. moms. Dette er
indtastet i MFR/mit forventede regnskab og derfor
er den forventede forbrugsprocent på 100.
 Ønske om at fastholde huslejenedslag for
indeværende år på 75.000 hos Ung i Odsherred.
Afventer Ejendomme.
 Forslag til fastlagt omprioritering på 0,5% sendes
senest 31. oktober.

6) Folkemøde Bornholm. Punkt
overført fra sidste møde.
a. Stor PR eksponering: vi
har været i TV2 news 3
gange, 1 gang i TVØST og
1 gang i P4. Derover har
vi været i dialog med
Nordvestnyt både inden
og efter, og de unge er
blevet interviewet til
Radio Odsherred.
b. Ungerepræsentanterne
fortæller om deres
filmmaraton og deres
oplevelser.
c. Tanker om folkemøde
Bornholm 2019.

Kort opdatering på FM18 v/Louise.
Input
- Drøftelser af formen for næste års folkemøde.
- Evt. færre events og opgaver, mere fri til at opleve.
- Branding værdi.
- Hvad er det, vi gerne vil have med hjem til vores
lokalområde?
- En investering for de unge at deltage og opleve.
- Ikke en nødvendighed at være medlem af
ungebyrådet.
- Repræsentanter fra lokaldemokratiudvalget deltager
på UiOs næste møde, så vi kan have en dialog om
fælles events på folkemødet.

7) Nyt fra Ung i Odsherred på
skolerne.

-

Kriminalpræventiv indsats på skolerne: 2. runde
starter efterår 2018.

Kriminalpræventiv indsats,
bilag 3: rapport over del 1.

-

P.t. et Fokus på udfordringer i Asnæs-området, bl.a.
omkring forældreansvar i forhold til oprydning efter
festerne på bakken etc. Sammen med Nordvestnyt
er vi gået ud med et budskab, hvor
samarbejdspartnere også udtaler sig. SSP
konsulenten, Svømmehallen, Fritidsborger.

8) Status på
erstatningsundervisning.

-

9) Ungekulturpris og Kulturnat,
fredag d. 26. oktober

-

Holdene er godt i gang. De unge er glade, men der
er en stor logistisk udfordring i at få
kommunikationen ud til skolen via lærerne.
Kulturnat den 26. oktober: Kunstauktion hvor både
lokale og nationale kunstnere har doneret (Kasper
Købke og Kristian Hornsleth), Amerikansk lotteri
med præmier fra de lokale erhvervsdrivende, ungescene med et lille twist af et Kim Larsen tema, alle
tre ting til fordel for checken til ungekulturprisen.
Beløbet går ubeskåret til ungekulturprisen.
Horrorhouse på 1. salen.
Ungekulturprisen overrækkes ved Odshædringen
den 16. november i Borren, Højby.

-

10) Alkoholbevilling
Orientering, vi har søgt
alkoholbevilling til kulturnatten.
Vi skal understrege, at vi vil være
til stede under hele
arrangementet og sikre at
bevillingsregler og handlingsplan
bliver eksekveret og at
arrangementet forløber roligt
uden (alkoholrelaterede)
konflikter og at medarbejdere
lever op til bevillingslovens krav.

11) Værd at fremhæve:
- Active Gamer
- Filmfestival med Filmlandet for
8. klasserne

Taget til efterretning.

Active Gamer den 5. oktober, mange udfordringer men
overordnet en succes.
o Primært 7. klasser der deltog.
o Deltagelse af flere foreninger ønskes til en
anden gang.
Filmfestival med Filmlandet for 8. klasserne.
o Unge producerede film henover en uge.
o Nicolaj Kopernikus overrakte priser inden for
8 kategorier (inkl. en publikumspris).

Næste møde er torsdag den 6. december kl. 16:00 – 20:00 med juleafslutning.

