Bestyrelsesmøde, Ung i Odsherred
Sted

Rådhus – Mødelokale B2

Dato

tirsdag den 19. november

Tidspunkt

kl. 18:00-20:00

Til stede

Kristian, Gitte, Paw, Mathias, Louise, Allan, Line. Ungerepræsentanter: Rie, Nanna, Emma og
Cecilia.

Referat
Præsentation

Siden sidst

Ungebyråd v/Allan

Ungekulturhus Asnæs v/Louise

Økonomioverblik v/Line

Præsentation af bestyrelsen for de fire unge; Rie, Nanna, Emma og
Cecilia. De unge snuser til bestyrelsesarbejdet for at se, om det kan
give mening for dem.
Opfølgning på bestyrelsens visionsdag.
 Frivillige: Vi har siden sidst fået to nye frivillige i Nykøbing
Ungehus, plus en ung der er registreret som frivillig.
 Opfølgning på ungejobs: Vi indkalder arbejdsgruppen i
2020.
 Skoletilbud i Ungehuset i Asnæs: Fårevejle Gruppeordning
låner lokaler i Asnæs.
 Kriminalpræventiv indsats i folkeskolerne – rapport
vedlagt. Vi er godt i gang igen.
Proces og status
 FEO holder møderne i Ungehusene for at skabe en bedre
ramme for fælleselevrådene.
 Skolerne vælger to, der skal være repræsenteret i
Ungebyrådet.
 Cecilia fortæller, at hun synes, det er spændende, at de
arbejder på tværs af skolerne.
 Det handler om politik i de unges øjenhøjde.
 Allan deltog med to unge i det nationale
fælleselvrådsarrangement i Aarhus den 8. november.
 Adskillelse af Ungebyrådet fra FEO: skal arbejde med
politiske emner, der ligger uden for fælleselevrådet – dvs.
emner/ting der ikke nødvendigvis er skole-relevante.
 Positiv stemning overfor den klimaplan de unge vil arbejde
på.
Pr. 31.08.2021 har vi ikke noget Ungehus i Asnæs – hvad er
strategien?
 Det er problematisk, at vi fortsat ikke ved, hvor vi skal bo.
 De unge mener, det er vigtigt, at det nye hus skal ligge
centralt i forhold til station/skole. Det er vigtigt, at det har
et stort fællesrum/caférum, men det er også vigtigt med
mindre lokaler, hvis man har brug for ro.
 Status, forbrugsprocent til og med oktober 2019: 80,2%.
Merudgift pga. fratrædelse 31.10.19: 49.048,35 kr.

Kriminalpræventiv indsats
v/Mathias

2020 satsninger

Merudgift pga. fratrædelse 30.11.19: 45.235,57 kr.
Erstatningskrav/forsikringssag forventet indtægt ca. 60.000
kr. til køb af nye knallerter.
 Gennemgang af forventet ikke-forbrugt budget pr.
31.12.2019. Vi forventer fortsat at aflevere i omegnen af
2%.
Der er nedsat et §17 stk. 4 udvalg, hvor både Paw og Mathias er
medlemmer.
 Et udvalg der skal arbejde med den samlede
kriminalpræventive indsats i kommunen.
 Består af politikere, repræsentanter fra skolerne, politiet,
direktøren, Louise, repræsentant fra foreningerne.
Berlin, et ønske om en målgruppe fra de 15 – 18 årige (fra 9.
klasse):
 Vi rejser klimavenligt med lokalt busselskab.
 Vi satser på de lidt ældre unge fra gymnasiet.
 Antal unge: 44.
 Antal voksne: 4.
 Egenbetaling: 1.500 kr.
Skitur til Idre Fjell:
 Antal unge: 50.
 Antal voksne/instruktører: 6.
 Egenbetaling: 1.800 kr.
De unge skal lave et arrangement i ungehuset, for at få
den billige billet.
 Der findes løsninger til unge, der ikke har så mange midler;
fritidspas etc.

Ungefolkemøde 2019 v/Allan

Folkemøde Bornholm; eksklusivt for ungebyrådsmedlemmer:
 Antal unge: 15.
 Antal voksne: 3.
 Egenbetaling: 0 kr.
 Ingen Hjalm i 2020 og kun to minibusser afsted og dermed
langt billigere end 2019. Øget fokus på demokrati og
folkemøde og mindre fokus på ”lejrskole”.
Evaluering
 Cecilia: Skraldekunst - spændende at prøve workshops.
 Rie: Geopardy – viden på en sjov måde.
 Nanna: en lærer vidste ikke, at man skulle tilmelde klassen,
så de kom ikke på workshop. Flere unge fik viden om, hvad
der sker rundt omkring. Hyggeligt at møde andre unge fra
kommunen.
Forslag til forbedringer:
 Nanna/Rie/Cecilia: flere aktiviteter/workshops man kan
tilmelde sig, mere musik. Bedre kommunikation mellem
dem der afholder workshops og lærere.
 Emma: vores klasse stod en time uden noget at lave.













Ungekulturprisen 2019







Stillinger v/Louise





Til næste møde



Allan: det er vigtigt, at de unge er i et styret forløb. Der er
forskel på hvornår, skolerne arrangerer kommende
skoleår. Ønsket til styregruppen er, at vi skal være meget
skarpere i, hvad det er for en opgave, vi skal ind og løse.
Det var en meget stor opgave, som jeg brugte meget tid
på, så det skal naturligvis overvejes til næste års
ungefolkemøde. Hvis det skal være for alle skoleelever, så
skal det måske slet ikke være på Den Rytmiske Højskole?
Rie: det var meget mere åbent og musik om lørdagen – det
skulle også have været der om fredagen.
Gitte: min oplevelse er, at mange gik rundt uden at ane,
hvad det egentlig var, der skete. Det er væsentligt, at de
unge ved, hvad det er de skal, når de kommer.
Paw: troede at de to folkemøder var identiske, for de unge
skulle også have følelsen af at få den viden og erfaring,
som de voksne også få -, blot på premisser i øjenhøjde. Jeg
vil bakke op om at styregrupperne skal være langt tættere
på hinanden. Det er vigtigt at kommunikere, at
skolerne/lærerne skal bakke om det i stedet for at trække
sig/”aflevere” eleverne.
Allan: der var skrevet lærevejledning om deres rolle og
hvordan, de skulle forberede sig, men en stor del havde
ikke forberedt sig. Der er et stort relationsarbejde i forhold
til skolerne.
Louise: vi oplever gang på gang, at der er stor forskel på
hvordan der tages stilling i de forskellige klasserum.
Mathias: vi bruger mange ressourcer på det, så man kan
også have med i overvejelserne, om det behøver være en
hel dag.
Gitte: vi skal tage både gode og mindre gode
tilbagemeldinger med videre og bruger erfaringen på et-to
møder mere. Vi skal få lærerne til at gribe det her som en
unik chance.
Vinder: Tobias Yohannes: 18.365 kr. – En ung der skaber
fællesskab.
Louise: juryen (Lars G, Niels-Peter, Ungebyrådet har to
pladser, bidragsydere bliver også inviteret) afholder et
møde i forhold til at se nærmere på kriterier - er der noget,
der skal ændres.
Gitte/Mathias: det er vigtigt, at Ung i Odsherred bliver ved
med at være sin egen.
Nanna: hvis det bliver et meget højt beløb, kunne man
eventuelt beslutte at en vis procentdel skulle gå til et
formål, som vinderen bestemmer.
Gitte: stor ros til de unge for blomster/konfetti.
Vi søger en 37 timers pædagog.
Ansøgningsfrist 20. november – pt. få ansøgninger. Det
bliver muligvis et genopslag.
Juleafslutning for bestyrelsen 11/12 kl. 17:00-20:00.



Evt.

Orientering omkring Louises møde i handicaprådet vedr.
Ungehusenes tilbud til unge med funktionsnedsættelse.
Dialog om målgrupper:
 Mathias: Der er kommet ungetilbud (Stalden) til de lidt
ældre unge (fra 16 år). De bruger huset i Asnæs om
onsdagen fra kl. 19:30.
 Aldersgruppe.
 typer/unge med forskellige behov.
 Hvem favner vi?
 Hvem vil vi gerne favne flere af?
 Er 13 – 25 år overhovedet muligt på samme tid?
 Skal vi arbejde med forskellige åbningstider til forskellige
aldersgrupper?
 Dialog om netværksgruppe for unge fra skilsmissefamilier.
Unge der mangler voksne, der kan give råd/vejledning til
skilsmissebørn.

