Referat til bestyrelsesmøde Ung i Odsherred
Torsdag d. 06. december 2018, kl. 16 – 18:30 med efterfølgende juleafslutning
Sted: Det vilde køkken i Klint, Klintvej 158, 4500 Nykøbing Sj.
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

1) Fraværende

2) Godkendelse af
dagsorden

Rikke Strange, Mikkel Madsen, Morten Kristiansen, Rune Schou
Vinter.
Suppleant for Rune: Rebecca.
Dagsordenen er godkendt.
Pkt. 10a tilføjes: Print af papirer, Prepare, Politikerweb

3) Vedtægter. Kort
orientering:
Vedtægterne er nu
fremsendt til Kultur- og
folkeoplysningsudvalget
og skal dernæst
godkendes i Byrådet.
Bilag 1

Vedtægterne er godkendt i Kulturudvalget og sendes nu til Byrådet

4) Økonomi.
Økonomigennemgang
med dagfrisk billede.
December status er
først klar i systemet d.
5. december, så der
vedsendes et dags dato
bilag og på mødet
udleveres. Der har
været ekstra udgifter på
personalefronten. Bilag
2

Forbrugsprocent 93,9 (inkl. november måned).
Dialog: Puljen fra den kriminalpræventive indsats på 250.000 kr. vil
være praktisk at få ved årets start, så vi ved hvordan, vi skal prioritere
henover året. Nu er puljen fordelt på 12 måneder. – Der arbejdes på
en anden løsning: Gitte, Louise og Søren sætter et møde i kalenderen.

5) Ungekulturprisen. Vi
uddelte
ungekulturprisen på
33.000 kr. til Matilde og
Laura de Boer
6) Folkemøde Bornholm.
Opfølgning fra sidste
møde. Vi planlægger et
samarbejde med
NVPRO- Hjalm og
lokaldemokratiudvalget.

7) Henvendelse fra
forældregruppe. Vi har
fået henvendelser fra
forældregrupper, der
ønsker at bruge huset
på andre tidspunkter til
arrangementer med
unge. Vedlagt
ansøgning fra
forældregruppen i
Asnæs samt overblik
over overvejelserne set
fra Ung i Odsherreds
perspektiv.
Gennemgang af status
på forløbet. Der ønskes
en samlet anbefaling fra
bestyrelsen i det videre
forløb. Bilag 3 og bilag
4.
8) Strategi. Opfølgning på
målsætning som vi
lavede i sommerhuset i
sommers på vores
visionsdag. Hvor er vi
henne i dag? Bilag 5.

Ungekulturprisen er en skattefri hædersgave (C.A.6.3.4). Modtageren
orienteres om dette efter modtagelsen af prisen.
Ungekulturprisen er en del af Odshædringen igen i 2019.
Dialog omkring hvordan vi får flere unge til at deltage.
2019: mere tid til deltagelse i events/debatter på FM og mindre tid på
egen afvikling af events.
Louise har haft møde med Julie, Leif, Anne-Marie og Nastasja fra
lokaldemokratiudvalget, som gerne vil lave arrangementer med Ung i
Odsherred. Beslutningen blev, at vi laver arrangementer sammen om
fredagen. Hjalm har et klimatema i 2019. Evt. invitere Gitte Værdi. –
Rense havnen som en happening om søndagen inden afgang. Tema
om udkants Danmark: invitere Anna-Emma Haudal. F.eks.
parade/pop-up event om fordomme om udkants Danmark, og hvorfor
er Anna-Emma vendt tilbage til Odsherred.
Overordnet tema om klima i Ung i Odsherred; sortering af affald, rent
drikkevand, ture til Argo i Roskilde etc.
Hvordan binder vi temaerne sammen? Hvordan engagerer vi de unge?
Udfordringer med unges drikkeri på byens bakke i Asnæs, hvor der
også kommer ældre unge udefra med andet end alkohol. En
forældregruppe har sendt et forslag om at arrangerer fester (lukket
arrangement) med alkohol i Ung i Odsherreds lokaler.
Fordele og ulemper ved at anvende Ung i Odsherreds lokaler.
Bestyrelsen vil ikke lægge Ung i Odsherred lokaler til, men vil gerne
have de unge væk fra gaden. Det er et dilemma.
På det fremsendte grundlag er der ikke opbakning til at låne huset ud
til alkohol-arrangementer. Hvordan arbejder vi videre med
forældreinddragelse i forhold til unge og alkohol?
I Nykøbing ønsker forældregruppen ikke alkohol-fester, men vil gerne
acceptere at unge måske har drukket, når de kommer.
Vi indskærper, at der ikke må være alkohol i huset.
Beslutning: Vi tilbyder Asnæs forældregruppe at de kan låne
ungehuset på samme vilkår som i Nykøbing til non-alkohol
arrangementer.
Opfølgning på vores arbejdsdag den 23. april 2018.
Vores målsætning er, at det skal være attraktivt at være ung i
Odsherred.
Natteravne i Asnæs/Syd er startet op.
Alkohol og unge er fortsat en problematik.
Flere frivillige i ungehusene er fortsat et fokusområde.
SSP kommer ikke så ofte i Ungehusene.
En opfordring til voksne om at der er mulighed for at oprette
spændende hold hos Ung i Odsherred.

1) Vakant stilling. . I
sommers aftalte vi at
næste gang der var en
ledig stilling ville vi åbne
muligheden for en
souschef stilling. Der er
pt. en vakant stilling og
derfor skal bestyrelsen
beslutte om der skal
(gen)udvides med en
souschef stilling. Vi
medbringer human
ressources oversigt over
ressourcer og
kompetencer. Ved
budget 2019 har der
været ansøgt om en
kulturmedarbejder.
Hvordan sikrer vi at vi
fortsat opfylder
visionen om en stærk
kulturprofil, selvom vi
ikke fik tildelt
ressourcer til
kulturmedarbejder.
9) Kommende møder
fastsættes.

10a)

10) Evt.

Planlægning af visionsdag/strategi dag primo 2019.
Ung i Odsherred får input fra de unge inden visionsdagen.
Ung i Odsherred har en vakant stilling. Ønsket er en souschef og en
kulturprofil. Kulturprofilen er for at sikre kulturbenet i Ung i
Odsherred.
Det skal prioriteres indenfor nuværende budgetramme.
Mathias deltager i ansættelsesudvalget.

- Onsdag 6. februar kl. 18:30 i Højby på kommunen.
- Onsdag 24. april kl. 18:30.
- Torsdag 15. august kl. 12:00-20:00 - visionsdag.
Onsdag 30. oktober kl. 18:30.
- Onsdag 11. december kl. 16:00-20:00 – juleafslutning.
Fremover skal materialet være elektronisk. Hvis man ønsker udprint,
sender man mail til Louise.
Ønsket er at få dagsorden på Prepare og Politikerweb. Gitte går videre
med denne, da det ikke er ønsket at Ung i Odsherred skal have yderlig
administration.
Paw: reklamekampagne på Vig festival mod stoffer. Ung i Odsherred
vil gerne samarbejde om materiale/være sparringspartner.
Idéudvikle på hvordan vi rammer den rigtige målgruppe. Men det er
en udfordring på

