Ung i Odsherreds bestyrelsesmøde
Dato

onsdag den 19. februar kl. 16:00-18:00

Sted

Nykøbing Ungehus, Algade 43, Nykøbing.

Deltagere

Mathias, Gitte, Anette, Kristian, Paw, Yvonne, Mikkel, Allan, Louise, Line
Ungerepræsentanter: Rie, Cecilia, Nanna, Sagi

Referat
Præsentation af
dagsorden v/Mathias
Personaer v/Allan
45 min.
Dialog omkring
målgrupper

Orientering omkring
potentielt nyt
værksted v/Louise
10. min.

Orientering omkring
økonomi, status
v/Line
15 min.

Ungefolkemøde
v/Allan og Mathias
10. min.

Referat er godkendt.
Opfølgning på bestyrelsens arbejdsdag med personaer.
Enighed om at ”gymnasiemålgruppen” bliver svær at favne pga.
alkoholpolitikken. Det fylder meget i de fleste unges weekend-liv.
Vores primære fokus skal være på de 13 – 18 årige og med mulighed for at
rumme de 18 – 25 årige.
Der er en interesse i at gøre noget for de unge, der har det svært, men samtidig
er der også et fokus på at vores primære målgruppe skal være normalen.
Ungerepræsentanterne ved mødet oplever ikke at de unge fra
opholdsstederne, specialskolerne mm. kræver særlig opmærksomhed.
Medarbejder og ledelse oplever, at det er en pædagogisk udfordrende opgave.
Enighed om at vi skal være opmærksomme på, at hvis der kommer for mange
unge med særlige behov, så holder de andre unge sig væk. Vi vil ikke være
ekskluderende for normalområdet.
Værestedet Bellis i Asnæs har et værksted, vi kan låne.
Vi har fået styr på, hvordan det kan fungere, f.eks. med en ugentlig åbningsdag
med et drop-in værksted.
Vi har dialog med 60+ ”del din passion”, som kan understøtte det.
Vi afventer den endelige beslutning til marts måned, når vi ser hvordan
økonomien kan hænge sammen.
Forsikring: de ugens egen ulykkesforsikring dækker. Line undersøger hvor vidt
de unge er forsikret.
Januar forbrugsprocent på 8,1 som er i den høje ende af, hvad vi kunne tænke
os. Vi må ligge på 8,3%.
 250.000 kr. til kriminalpræventiv er bogført d.d. med besked om at
beløbet tilbageføres, hvis det besluttes at opgaven omplaceres.
 + 46.000 kr. fra 2019 overføres til 2020 budget jf. økonomikonsulent.
 Forventet merudgift på pædagog-løn på: minimum 80.000 kr.
 Fortsat vakant stilling.
Der har været et ønske om at kigge på mulighederne om at flytte
Ungefolkemødet til Asnæs, som er kommunens ungeby.
Allan har søgt inspiration hos Vest Himmerlands kommune, hvor de har succes
med stor volumen, som vi kan drage nytte af til Odsherreds Ungefolkemøde.
Beslutningen er, at Ungefolkemødet skal forblive på den Rytmiske Højskole.
Derudover bliver det omdannet til en forening.

Udfordringen er, at vi ikke kan bruge så mange ressourcer (mandetimer) på en
forening som Odsherreds Folkemøde bliver. Der er noget formalia, der skal på
plads, som bestyrelsen kan forholde sig til.

Lokationer
10 min.
Værksted i Højby
v/Gitte og Louise
10 min.

Kriminalpræventiv
indsats §17 stk. 4
udvalg.
v/ Paw, Mathias og
Louise
15 min.

5 min.
Evt.

Allan/Louise kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde den 15. april
vedr. fremtidig afvikling af Ungefolkemøde.
Ungehuset i Asnæs er fortsat ikke afklaret.
Sagen lægger nu hos Centerchef Ane Stallknecht.
I forbindelse med Borren skal der laves et værksted, hvor der er mulighed for
en mere selvorganiseret ungekultur.
Der er sat 950.000 kr./fondsmidler af til det, hvor bl.a. Louise sidder i
arbejdsgruppen.
Det er hensigten, at Højby skole skal have et kreativt lokale samtidig med, at
det skal kunne bruges til selvorganiserende projekter.
Orientering og dialog.
Faxe SSP og Kalundborg SSP var på besøg til seneste §17 stk. 4 møde og fortælle
om deres erfaringer.
Faxe SSP indsats stiller mange af de aktiviteter til rådighed, som Ung i
Odsherred pt. varetager. Faxe SSP har seks ansatte.
Til sommer skal udvalget fremlægge en model til hvordan Odsherred
fremadrettet skal løfte SSP opgaven.
Geografisk er det et stort område vores ene SSP konsulent skal dække. Ung i
Odsherred (Louise) ind, når SSP f.eks. har ferie.
Det er for sent med den præventive indsats, når de unge ER havnet i uføre.
UiO er også stor fortaler for, at vi rykker konfirmationen til 8. klasse. Et punkt
der bør drøftes i udvalget.
 Nyindrettede lokaler i Asnæs. Det er mere hyggeligt.
 Fokus på at inddrage de unge mere i processerne i husene, omkring
hvad der skal ske. Vi sætter gang i husmøder én gang månedligt i hvert
hus.

