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1 Velkomst og valg af ordstyrer
Mads Seiersen vælges til ordstyrer.
Præsentation af ny Vice-FU-leder i Syd; Titte Randvig.
2 Godkendelse af dagsorden mandag d. 19. juni 2019
Punkt 4 udgår, da de unge fra senatet ikke er tilstede. Der hilses fra de unge, som siger
tak for den anerkendelse de møder i bestyrelsen.
Punkt 8 udgår, da der ikke er noget nyt at berette om.
Punkt 6 flyttes op før punkt 5, da fritidscenterleder Vagn Palmelund deltager.
Herefter er dagsorden godkendt.
3

Godkendelse af referat onsdag d. 11. marts 2019

Godkendt.
4 Sidste nyt fra Senatet – de unge
Punkt udgår.
5 Status budget 2019
Der gives status på budget og forventet regnskab i Syd og Sydvest. Se bilag.
Sydvest har hævet deres procentudtræk til det distriktets fælles prioriteringer fra 3,5%
til 6,25% - bl.a. for at kunne støtte bedre op om legepladserne (rådsmands
opmærksomhed).
Begge distrikter forventes at bruge en stor del af deres akkumulerede midler i år, og
komme ud med et resultat omkring nul.
Sydvest har et relativt lille budget ift. de øvrige distrikter, men har samme ambitioner for
aktiviteter, og er derfor presset økonomisk.
6 Opfølgning kontakt til Rådmanden - RULL i Beder
Fritidscenterleder Vagn Palmelund deltager på punktet.
Rådmand Thomas Medom og Lene Vestervang (Planlægning) har været på besøg i Beder
Fritidsklub. Rådmanden er som udgangspunkt meget positiv overfor fritidsområdet, men
der er mange økonomiske aspekter i det. Man forventer at det vil koster 3-400.000 at
opretholde klubben i egne lokaler, og Medom gjorde det klart at de stod stærkere, hvis
klubben selv havde mulighed for at rejse en del af kapitalen.
Derudover lagde han vægt på at et lokalt engagement fra børn, forældre og andre
interessenter ville give en stærkere sag. Derudover skulle salget af bygningerne
(forventet 6-7 mio.) have været med til at finansiere ombygning/renovering på Beder
Skole. Det kan således ikke lade sig gøre, hvis klubben bevares.
Der overvejes om en flytning af biblioteket til skolen, kunne frigøre lokaler i klubben til
udlejning, og derved give løbende indtægter, som kan finansiere de merudgifter der er
forbundet med at blive i egne lokaler.
Der bliver på besøget også nævnt muligheden for at nedlægge Svendgaarden
(legeplads), og på den måde finansiere klubben. Denne mulighed er også tidligere
debatteret, men med en forstærket politisk opmærksomhed på legepladserne, er det ikke
nødvendigvis den bedste løsning.
Der debatteres hvorvidt bestyrelsen kan bakke op om at justere RULL, hvis det betyder
at der bliver en pædagog mindre, hvilket direkte vil påvirke børnenes trivsel, samt at
skolen ikke bliver renoveret – og at der i 0-18 års perspektivet derved skabes dårligere
vilkår for de unge.
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Vagn Palmelund, Lene Vangsgaard og Lars (skoleleder Beder Skole) mødes i august for
at snakke om sagen. Ole Ibsen ønsker at deltage på mødet.
Det besluttes at bestyrelsen fortsat vil gå ind for at justere et RULL i Beder Fritidsklub.
Marie og Lone har teten på den videre proces.
7 Åbningstider klubber i UngiAarhus SYDVEST
Ifm. besparelserne ved denne budgetlægning og omstrukturering har nogle af
fritidscenterledere i SYDVEST spurgt ind til muligheden for at regulere åbningstiderne i
klubberne, for derved at spare på ressourcerne. Med øje for at væsentligt forkortede
åbningstider vil give et meget differentieret klubtilbud/servicetilbud på tværs af by og
distrikter, overvejer FU-ledelsen et forslag om at skabe en minimums-åbningstid for FK
og UK. På den måde vil man sikre et acceptabelt minimumsservice-niveau. (De
nuværende åbningstider kan ses i bilag).
Der stilles opmærksomhed på at et godt aftentilbud kan mindske de uønskede
aktiviteter, som ikke-aktiverede unge laver om aftenen, bl.a. hærværk på skoler og
legepladser.
Der stilles også opmærksomhed på at lave et ensartede tilbud på tværs af byen, så man
får ”lige meget for pengene”, samt at forældrene også har en forventning om et
pasningstilbud, især for de yngste klubbørn.
Det er bestyrelsens ønske at klubberne skal være frie til lokalt at finde ud af hvilke
åbningstider der bedst passer til deres unge, klub og fritidscenter. Dermed skabes også
frihed til tilrettelæggelse af weekendture og lejre og lignende.
Bestyrelsen støtter således op om den nuværende formulering i FU-planen, om fri
mulighed for at sætte åbningstiderne lokalt.
8 Status på sammenflytning klub og skole i SYD og SYDVEST
Udgået
9 Valgproces bestyrelser efterår 2019
Der skal oprettes nye bestyrelser for alle distrikter i UngiAarhus til efteråret. Der er sat
annoncer i lokale medier, hvor der søges efter interesserede
organisationsrepræsentanter. Derudover skal vælges medarbejder- og
forældrerepræsentanter, samt unge fra senatet.
Den nuværende bestyrelse bekræfter at de gerne må kontaktes af FU-lederen i deres
distrikt, med henblik på evt. deltagelse i de nye bestyrelser.
10 Orientering
GAS – Gøgl, Action, Splash – UngiAarhus’ sommeraktiviteter finder sted i uge 28, 29 og
30 forskellige steder i byen, og forventer at trække mange børn og unge til.
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UKH – Ungdommens Kultur Hus er blevet indviet. Det er et kreativt hus for unge på 14+,
som er kommet rigtig godt fra start. Der forslås at holde et bestyrelsesmøde i UKH.
FU-ledelsen siger tak for årets indsats til bestyrelsen, og ønsker dem en god sommer.
11 Eventuelt
Ingen
12 Punkter til næste møde - mandag d. 9. september 2019 kl. 16.30 - 19.00
Kommende bestyrelsessammensætning.
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