Dagsorden – bestyrelse NORD

Dato og tidspunkt:
Sted:

Onsdag d. 27. marts kl. 17.00-20.00
Lokale st.323, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

Mødeleder:

Knud Erik Gissel

Deltagere:

Bestyrelsen, UngiAarhus NORD

Referent:

Rasmus Olesen Sommer

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Fokusområde: Udsatte og sårbare unge
4. De unges punkt
5. ÅFO valgmøde om SFO og Klub d. 1. april
6. Status budget og økonomi
7. Lederinternat for det nye lederteam NORD
8. Opfølgning på årsmøde i Brædstrup
9. Evt.
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Uddybet dagsorden og referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
•

Referatet godkendes uden bemærkninger

2. Godkendelse af dagsorden.
•

Dagsordenen godkendes uden bemærkninger

3. Fokus område udsatte og sårbare unge – de håndholdte indsatser ved.
Brian Skifter + 1
•

Vi har i UngiAarhus Nord en indsats for udsatte unge der rettes
mod unge der af den ene eller anden årsag ikke trives i skolen.
Samlet set kalder vi disse indsatser for håndholdte indsatser.
Brian vil på bestyrelsesmødet fremlægge status på indsatsen
herunder hvor mange unge vi har igennem indsatsen samt hvilke
skoledistrikter de kommer fra.

•

Formålet er at informere bestyrelsen om indsatsen samt afklare
spørgsmål, for at afklare en senere diskussion om måden vi
tildeler budget på.

4. De unges punkt.
•

Fast punkt hvor de unge i bestyrelsen fremlægger hvad de er
optaget af i forhold til bestyrelsen.

•

Referat:
o

Ungebyrådet er ikke tilfredse med det nuværende
psykologtilbud til børn. De arbejder for at udvide tilbuddet til at
gælde 0-27 år, og flere timer til hvert barn med behov.

o

Bestyrelsen vil gerne bakke op om ideen. Det er vigtigt at støtte
op om sårbare og udsatte unge.

o

Bestyrelsen opfordrer senatet til at tage kontakt til Rådmanden
for MBU, og formanden for ungerådet. Det er også en mulighed
at tage fat i direktøren for MBU, for at skabe opmærksomhed
omkring ideen.

5. ÅFO valgmøde om SFO og Klub den 1. april ved Mette.
•

Info. om valgmødet der afholdes den 1. april med politikere med
ÅFO som arrangør.

•

Referat
o

Der er lavet program for valgmødet. Der er inviteret en række
politikere, forhændværende FU-chef Toke Agerschou kommer
med et indspark om klubbernes rolle i forhold til ungedemokrati.

o

Mette opfordrer alle til at dele invitationen og komme og støtte
op om dagen, og især unge, som vil gå i dialog med politikerne.

o

Mødet løber af staben på Frederiksbjergskolen
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6. Status budget og økonomi
•

Sidste nyt om budgettet samt status på regnskabet.

•

Dagsordensætte hvornår bestyrelsen ønsker et udspil fra
ledergruppen på mulige ændringer på budgettildelingen.

•

Referat:
o

Område NORD har et akkumuleret overskud med fra 2018.

o

Budget 2019 er stadig under afklaring. UngiAarhus afsøger
forklaringer til de enkelte elementer i budgettet. Der ligger
besparelser i flere delelemtener, og det har ledelsen i
UngiAarhus bedt om at få en uddybning af.

o

Når det samlede budget til UngiAarhus er klar, så kan
bestyrelsen forholde sig til udmøntningen i området.

7. Lederinternat for det nye Lederteam Nord
•

Lederteam Nord har afholdt et lederinternat for det nye lederteam
i Nord.

•

Formålet var at sikre et fælles afsæt for det nye team, samt at
lægge de nye rammer og retningen for arbejdet.

•

Det andet formål var at skabe enighed om hvilke fælles
indsatsområder vi ville arbejde med i 2019.

•

Referat:

o Orientering fra Lederinternatet
8. Opfølgning på Brædstrup ved Christina.
•

Opfølgning på Brædstrup konferencen samt hvilke pointer vi
hæftede os ved.

•

Punktet udskydes til næste møde

9. Evt.
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