Dagsorden – bestyrelse NORD

Dato og tidspunkt:
Sted:

Onsdag d. 23. januar kl. 17.00
UngiAarhus, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

Mødeleder:

Knud Erik Gissel

Deltagere:

Bestyrelsen, UngiAarhus NORD

Referent:

Rasmus Olesen Sommer

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Brugerråds arbejdet – Mette Bach og Tine Skougaard Frandsen
3. Status på omorganiseringen i B&U
4. Status på Omorganiseringen af UngiAarhus Nord.
5. Økonomi 2018 og 2019
6. Brædstrup konference
7. Bestyrelsesarbejdet frem til valget i september 2019
8. Afsked med Toke den 31.1.2019
9. Evt.
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Referat
1)

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden bemærkninger

2)

Brugerrådsarbejdet
Brugerrådsarbejdet dagsordensættes med henblik på et samarbejde
med brugerråd i Aarhus forældreorganisation. Tine Skougaard Frandsen
deltager i dette punkt som fritidscenterleder for Skæring og Skødstrup.
Fokus på Brugerrådsarbejdet ligger godt i tråd med områdets fokus på
styrket forældresamarbejde i områdeudviklingsplanen. Bestyrelsen vil
gerne bakke op om at styrke brugerinddragelsen i samarbejde med
Aarhus forældreorganisation.
Indsatser:
•

Bestyrelsen samler de gode erfaringer med brugerinddragelse fra
Fritidscentrene

•

Mette Bach inviteres ind i lederteamet som repræsentant for Aarhus forældreorganisation for at diskutere brugerrådsarbejdet

•

Fritidscenterlederne orienteres om en fælles indsats på området

•

Temaet tages op på dialogmøde for bestyrelsesformandskabet i
UngiAarhus

•

Brugerinddragelse skal både dække inddragelse af unge såvel
som deres forældre, både medlemmer og ikke-medlemmer af
klubberne.

•

Bestyrelsen vil formulere sin ambition for brugerrådsarbejdet i
område NORD, en fælles ramme som fritidscenterlederne kan arbejde ud fra.

•

Temaet dagsordensættes igen på et senere bestyrelsesmøde

3) Status på omorganiseringen i BU
Orientering om status på den overordnede omorganisering af Børn &
Unge
Der er nu ansat 3 af 5 BU chefer. Der er proces på de sidste to stillinger.
Stillingerne forventes besat pr. 1. april 2019.
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4) Status på omorganiseringen i UngiAarhus NORD
Orientering om status på omorganiseringen af UngiAarhus Nord, med
nye fritidscentre og fritidscenter ledere samt koordinatorer for Ungdomsskolen.
Antallet af fritidscenterledere er nu reduceret fra 27 til 20, nu fordelt på
5 områder. I område NORD er der fremadrettet 4 Fritidscenterledere og
2 Ungdomsskolekoordinatorer.
Den administrative leder for UngiAarhus Fællesadministration har fået
nyt arbejde, og er stoppet i UngiAarhus pr. 4. januar.
Ove Petersen varetager ledelsen af fællesadministrationen ved siden af
ledelsen af UngiAarhus NORD frem til der findes en ny administrativ leder.

5) Økonomi 2018 - 2019
Årsresultat for 2018 forventes at give et overskud på i alt ca. 6 mio. kr.
inklusive opsparing fra tidligere år. Heraf er 1.9 mio kr. SUB midler. Resultat på klubniveau overføres til næste regnskabsår jf. beslutning i bestyrelsen. En del af det resterende overskud forventes brugt på tilskud
til RULL-processer.
De forventede budgetter for 2019 efter besparelsen og omorganiseringen gennemgås. Budgettet bygger fortsat på en demografitildeling og
midler til børn og unge med handicap.
Legepladsen Søndergård får 2.7 mio. kr. fra centrale midler til renovering af bygning og udearealer. Det er et krav at der skal brugerinddragelse på renoveringen af legepladsen.

6) Brædstrup konference
Bestyrelsen inviteres til LU årskonference i Brædstrup d. 22-23. februar. Ungerepræsentanterne kan deltage fredag eftermiddag. Bestyrelsen sender 3 repræsentanter til konferencen.

7) Bestyrelsesarbejdet frem til valget i september 2019
Status og opgaver for bestyrelsen i NORD frem til valget 2019
De 4 nuværende bestyrelser i UngiAarhus fortsætter bestyrelsesarbejdet i egne områder frem mod nyvalg i september. Nords bestyrelse fortsætter bestyrelsesarbejdet i det nye område NORD.
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8) Afsked med Toke d. 31.1.2019
Fritids- og Ungdomsskolechef Toke Agerschou har sidste arbejdsdag
den 31.1.2019. Stillingen er herefter nedlagt i forbindelse med omstruktureringen. Der afholdes reception for Toke denne dag.

9) Eventuelt
Aarhus forældreorganisation afholder Lille Grundlovsdag for børn og
unge d. 4. juni, afholdes i VIA’s lokaler på Gudrunsvej.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 27. marts kl. 17 – 20.
Lokale følger.
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