Dagsorden til bestyrelsesmøde Ung i Odsherred
Onsdag d. 06. februar 2019, kl. 18:30 – 20:30.
Sted: Højby Rådhus, Mødelokale D3

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

1) Fraværende: Annette Salkvist, Rune Schou Vinter, Anton Bech.
2) Godkendelse af dagsorden – godkendt.
3) Godkendelse af referat – godkendt.
Bilag 1
4) Ung i Odsherred vedtægter til godkendelse. – Godkendt.
Mathias orienterer om den sidste korrektion og så sætter vi processen i gang med Kulturudvalg og
efterfølgende Byråd. Der forefindes ikke flere rettelser. Vedtægterne er godkendt.
Bilag 2
5) Orientering og besatte stillinger og fremtidsperspektiv.
- souschefstilling pr. 1. marts til Line Tatjana Jensen.
- kulturmedarbejder, med 125 ansøgere.
- tanker om de 250.000 kr. til kriminalpræventiv undervisning.
Bibehold funktionen i Ung i Odsherred som den er nu.
§17 stk. 4 udvalg.
Værdi i kriminalpræventiv undervisning på skolerne så de unge får en relation til Ung i Odsherred.
På sigt kan opgaven ikke stå alene. Der vil det give mening, at den fusionerer med en mere
opsøgende SSP funktion/gademedarbejder.
Økonomi
- 120.000 kr. til erstatningsundervisning.
- 250.000 kr. overført fra budgetårets start fra B og U.

- gennemgang af budget 2018. Herunder dialog om overførsel. Bilag 3.
- fremlæggelse af det foreløbige budget 2019. Dialog og indspark til prioriteringer.
Budget 2019 afventer til indtægter er på plads (120.000 + 250.000).
Barselsrefusion 173.000 december 2018.
Anmod evt. om indkøb af borde ex 25.000.
Deltager i FM Bornholm 2019.
Ekstra rengøringsindsats hyres ind i Asnæs i vinterferien (imødekomme APV).
6) Status på Ungebyråd
Ungebyrådet har haft lidt udskiftninger, i forbindelse med at nogle unge er taget på efterskole og
ansvaret har skiftet hænder mellem forskellige medarbejdere. Ved rekruttering af ny medarbejder
har denne funktion stået højt på listen.
Udvikling af ungebyrådet, ungedemokrati. Vi skal understøtte dem i deres formål.
En læringsproces hvor den voksne styrer processen, og guider de unge.
7) Vigtige kommende highlights:
- børnedemokratidagen 30. januar.
Vinderprojekt: trampolinpark i Asnæs med Arkilab, åbningsfest fredag 26. april.
- Endagsskitur til Isaberg lørdag 9. februar.
- kulturstrategi 14. marts. 2½ times fokusgruppeinterview.
- Åbning af Aksens Have lørdag 27. april. Ansøgning til brandingpuljen.
- Fokus på kommende 7. klasser i maj.

8) Evt.
Næste møde: onsdag den 24. april 18:30.

