Bestyrelsesmøde UngiAarhus ØST
D. 10. april kl. 17:00 – 20:00
Klubben Risskov, Vestre Strand Allé 97
DAGSORDEN
Præsentation og rundvisning i vores nye lokaler ved Fritidscenterleder Sanne Kamp Jønsson
Bestyrelsen blev vist rundt i de nye lokaler til klubben Risskov og fritidscenterlederen fortalte om
RULLprojektet
Gennemgang af ny organisation – både UngiAarhus og hele Børn & Unge
UngiAarhus ØST gav en præsentation af Børn og Unges nye organisation. I det nye UngiAarhus
ØST har alle Fritidscentre fået en ny sammensætning af klubber. Alle forvaltningschefer er nu ansat.
Børn og Unges nye distriktschef for Øst, Stefan Møller Christiansen er samtidig netværkschef for
skolenetværket.
UngiAarhus som samlet indsats indgår i netværket for fritidspædagogik. Netværkschefen er Karina
Møller, der samtidig er distriktschef for Nord.
Gadeplan ved Michel Larsen er stadigvæk tæt knyttet opgavemæssigt til UngiAarhus. Organisatorisk
er Gadeplan placeret i afdelingen for Pædagogik, Undervisning og Forebyggelse.
UngiAarhus vi fortsat have bydækkende aktiviteter på tværs af hele kommunen, eksempelvis
Vårsalon, valgfag på erhvervsuddannelser, musikstarter og sommeraktiviteter.
Hvad har vi været optaget af i disse måneder
UngiAarhus har været optaget af:
- Organisationsændringen har fyldt mest - at få den nye organisation på plads.
- Lære de nye fritidscentre at kende i UngiAarhus ØST
- Drøfte fremtidens kulturen i det nye UngiAarhus ØST. UngiAarhus Øst arbejder med sigte
for at blive ”Èn arbejdsplads på mange matrikler”
- At etablere et nyt Lederteam og pædagogiske lederforum
- Nye budgetter og konsekvensen af besparelserne
Budget 2019, herunder vores principper for fordeling (bilag for principper er vedlagt)
Budget 2019 for UngiAarhus og principper for UngiAarhus ØST budget 2019 blev udleveret og
gennemgået. Budget 2019 for UngiAarhus ØST sendes til bestyrelse med referatet.
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Senatet (vores Ungeråd)
Tovholder for Senatet (vores Ungerådet) fortalte om deres aktiviteter i Senatet. På nuværende
tidspunkt er der 4 Senater i UngiAarhus, men til sommer laves det om, så Senaterne følger de 5
områder i UngiAarhus svarende til distrikterne. I de nye Senater vil der være nye poster, som skal
besættes. Senatet organiseres af ungdomsskoledelen. Alle unge fra 7. klasse - 18 år kan melde sig
til senatet. Til Børn og Unge Byråd foregår ved valg.
Bestyrelsesperioden og den kommende proces mod en ny bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage materiale, når FU leder Jette Dahl modtager det.
Andet
Bestyrelsen har et ønske om, at der på bestyrelsesmøder er debat/oplæg om, hvad bestyrelsen kan
gøre for at understøtte de unge.

Forslag til næste bestyrelsesmøde
Tema: Hvad kan bestyrelsen gøre for at understøtte de unge (ungerådet/senatet)
Indhold til fælles forældrearrangement
Hvordan starter vi en ny bestyrelse op
Tema fra de unge – Senatet (vores ungeråd)
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 19. juni kl. 17
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