Bestyrelsesmøde
Dato

Torsdag d. 19. november 2020 kl. 16:00

Sted

Bobjergvej 2, 4550 Asnæs

Dagsorden
Præsentation af
dagsorden
v/Mathias
Godkendelse af
referat fra seneste
møde
Velkommen til
Fabiana
Rundvisning
nyt ungehus

Referatet/den skriftlige orientering er godkendt.

Ny bestyrelsesrepræsentant fra Odsherred Erhvervsforum, mød Fabiana Hartkortnu fysisk.
Fysisk møde på Bobjergvej 2 i Asnæs.
Vi glæder os utrolig meget til at vise jer vores kommende lokation. Der skal
etableres en væg, så den udekørende hjemmepleje kan bo i den ene ende, og vi
kan bo i den anden. Hjemmeplejen forventes at flytte ind marts 2021, og vi håber
på at have god tid til at indrette sammen med de unge, inden vi skal være ude af
Storegade 19, d. 30. august 2021.

Kriminalpræventiv
indsats

Skriftlig orientering ift. paragraf 17 stk. 4 udvalgets arbejde:
Udvalgets arbejde er færdigt, og vi glæder os nu til at ansætte to nye SSPkonsulenter med opstart 1. januar. SSP er nu blevet organiseret i LUP (Læring
uddannelse og pædagogik) under ledelse af afdelingsleder Kristina Sterum. Vi
glæder os til et fortsat men styrket samarbejde. Der har undervejs været god
politisk opbakning til den indsats, vi laver i skolerne, og det har været en
spændende proces med flere bestyrelsesrepræsentanter tæt involveret. Der er
ingen tvivl om, at der er bred politisk enighed om at styrke indsatserne.
Louise fortæller hvor meget Ung i Odsherred tager sig af for de 250.000 kr., vi har
fået bevilget til kriminalpræventiv undervisning. De rer enighed i bestyrelsen om at
udvalget får meget for pengene.

Økonomioverblik

Skriftlig orientering, mulighed for spørgsmål.
Forbrugsprocent til og med oktober: 78,7%. Den må være på 83%. Vi holder os
inden for de økonomiske rammer.
Vi påtænker at investere i en ny minibus, så vi fremadrettet har en minibus
tilknyttet til hvert Ungehus og også har nemmere ved at tage de unge med på tur.
Vi vil ligeledes gerne investere i en traktor, så vi igen kan udbyde traktorkørekort i
Odsherred Kommune. Som det er nu, sender vi vores unge til Kalundborg
kommune for at tage traktorkørekort. Det er en meget dyr løsning, da det koster
5.000 kr. pr. ung.
Mathias og Line arbejder videre på en leje-aftale på traktor i stedet for køb.

Merudgift til løn på barselsvikar for Sisse. Barselsvikar er ansat pr. 01.12.2020, så
der er god oplæringstid til at overtage bl.a. den kriminalpræventive indsats på
skolerne. Sisse går forventeligt på barsel d. 15. januar.
Status på ungehuse
med et COVID19
perspektiv

Skriftlig orientering, mulighed for spørgsmål.
Vi har fortsat åbent for mindre grupper for at mindske det frie rum. Det kræver
noget mere benarbejde, men det er nemmere end at lukke og åbne igen. Vi skruer
op og ned for aktiviteter, som det giver mening.

Nyt fra de unge

Status fra valgnatten og andet relevant fra ungeperspektivet.
Rie og Cecilia fortalte om Ungebyrådets deltagelse i det amerikanske valg.
De unge fortæller at de savner hverdagen i ungehuset, men de synes at
medarbejderne gør meget for at det kan lykkes.

Ungekulturprisen

Vi har i Odshædring sammenhæng uddelt både Ungekulturprisen og den nye
Boblerpris. Der har været utrolig stort fokus på et Covid-19 venligt arrangement,
og vi har brugt meget tid på en ansvarlig afvikling. VI er glade for det tætte
samarbejde med Covid-19 beredskabet i kommunen. Det er dejligt med en hurtig
og nødvendig sparring. Vi fik ros af Rikke Kragh for ”logistik på højeste niveau”, så
det var dejligt. I kan se pre-view af vinderne her. Videoerne bliver lagt ud offentligt
med tekst på fredag. Vi glæder os 😊
https://drive.google.com/file/d/1cfxkTxf22j0LflyvvUMvtKhomAjkiodu/view
https://drive.google.com/file/d/1XyPYDEergE5NWWFBZFBvXy_0ZjMt1-Wx/view

Evt.

