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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsordenen godkendes uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra sidst
a. Referat godkendes uden bemærkninger
3. Procesplan for valg til den nye bestyrelse
a. Det er allerede nu muligt at melde kandidater til
organisationsrepræsentanter ind til FU-leder. Bestyrelsen
prioriterer rækkefølgen af kandidater til en indstilling til
rådmanden.
Ove opfordrer alle til at bakke op om at finde kandidater til
bestyrelserne i alle distrikter i UngiAarhus
b. UngiAarhus annoncerer efter kandidater i den kommende tid
i. DGI, Skødstrup Fællesråd og Aarhus forældreorganisation
tilkendegiver kandidatur
ii. Børns vilkår kunne være interessant at bringe ind i en
bestyrelse
c. Der er valg af medarbejderrepræsentanter blandt personale d.
19. september på medarbejderdag for UngiAarhus NORD
d. Senatet sørger for valg af ungerepræsentanter
e. Bestyrelserne i alle fem distrikter forventes at være på plads til
uge 40. Her inviteres alle bestyrelser til en fælles opstart med
konstituering af formand og næstformand, samt kvalificering af
ret og pligt for bestyrelsesarbejdet.
Her vil det også være muligt for bestyrelserne, sammen at
sætte en retning for dialog med rådmand og direktør for MBU.
Især er der potentiale i at arbejde med rammen for
dialogmøderne med Rådmanden.
4. Budgetoversigt
a. Ove Petersen gennemgår budget for UngiAarhus og
UngiAarhus NORD
b. Bestyrelsen foreslår at konsekvenser ved besparelser
præsenteres for det politiske organ.
5. Evt.
a. Hans Slot Kristoffersen er ny kontaktperson i PUF (Pædagogik,
uddannelse og Forebyggelse).

b. Børnenes grundlovsdag var en god oplevelse.
Aarhus Forældreorganisation forventer at gentage eventet i
2020, og ser gerne at UngiAarhus træder ind i styregruppen.
Næste bestyrelsesmøde er d. 28. august 2019 kl. 17-20

