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Dato:
Tid:
Sted:

9. september 2019
16:30 - 19:30
Ungdomskulturhuset – UKH, Tage-Hansens Gade 2, bygning 7, 8000 
Århus C

Deltagere: Mads Erik Seiersen
Niels Bjørnø
Rikke Herold
Titte Randvig
Heino Hermann Krüger
Ole Ibsen
Nicolai Zavilla
Lone Sandholdt Jacobsen
Søren Nielsen

Afbud: Marie Danø
Ivan Børsting
Christian Rundager

Fraværende:

Bemærk: Referent: Rasmus Olesen Sommer
Gæster: 
Pkt. 7 – Ungdomsskolekoordinator Michael Dam
Pkt. 8 - fritidscenterleder Vestergaard/ Søndervang Lars Henrik Pind

1   Rundvisning i Ungdomskulturhuset – UKH
 Rundvisning af Malene i Ungdomskulturhuset – lidt om hvorfor, hvad, hvordan – dialog 
om hvordan UKH fungerer – og et indblik i en aften i UKH.

2   Uddybet dagsorden (teknisk punkt)
 
3   Velkomst og valg af ordstyrer
 Mads Seiersen er ordstyrer på mødet

4   Godkendelse af dagsorden mandag d. 9. september 2019
 Dagsordenen godkendes uden bemærkninger

5   Godkendelse af referat fra 19. juni 2019



Side 2

 Referatet godkendes uden bemærkninger

6   Nyt fra Ungerådet - punkt udgår, da opstilling til senat/ Ungebyråd er i gang
 Punktet udgår. Ungerådet tages på dagsordenen igen efter nyvalg til ungebyrådet.

7   Status - sommeraktiviteter, sæsonstart klub/ USK
 /ved Michael Dam, Ungdomsskolekoordinator
Præsentation af ungdomsskolen og status på fag og projekter.

 Alle elever i 7.-9. klasse har fået et katalog med ungdomsskolehold i hånden. 
Kataloget er ikke fuldstændigt, da ungdomsskolen hele tiden laver nye hold ud fra 
muligheder og interesse. Ungdomsskolen laver desuden speeddating, hvor elever 
kan møde undervisere og høre om hold.

 Tilmelding foregår via en app. Denne har desværre vist sig at give en del 
fejlmeldinger, derfor foregår en del tilmeldinger manuelt i praksis.

 Ungdomsskolen tilbyder årgangsforløb for udskolingsklasser i alle 18 folkeskoler i 
sydbyen, 2 gymnasier og 3 EUD10 forløb.

 Ungdomsskolen tilbyder en del håndholdte indsatser til unge, som har brug for en 
pause fra uddannelsessystemet eller en håndsrækning til at komme videre: 
Mellemrummet, Karrieretoget, Stifinder, ULV, UngiErhverv.

 Ungdomsskolen varetager Senatet, som fungerer som baggrundsgruppe for 
ungebyrådsmedlemmerne. I år dukkede 80 unge op til første møde i senatet. 

Præsentation af Sommerferieaktiviteter
 UngiAarhus har afviklet sommerferieaktiviteter (GAS) i uge 28-30. Her har ca. 700 

unge været forbi i løbet af de 3 uger. Personalegruppen omkring GAS har haft en 
god oplevelse af aktiviteterne. 

 Projektet evalueres i løbet af september. 

8   Status på ophør af reduceret kontingent i Klubben Søndervang
 /Ved Lars Pind, Fritidscenterleder i Søndervangen og Vestergaard
Der er lavet en byrådsbeslutning om at stoppe ordningen med reduceret kontingent i 
udsatte boligområder i Aarhus, herunder Søndervangen i Viby. Forældrene skal i stedet 
søge friplads. Beslutningen har medført et fald i medlemstal i disse områder. I 
Søndervangen er medlemstallet halveret efter beslutningen, og faldende. 

Samtidig oplever ansatte en øget aktivitet omkring unge som ”driver” rundt i området. 
Lars Pind har en bekymring om, hvor vidt tidligere klubmedlemmer bliver involveret i 
andre fritidsaktiviteter som ikke er gode for de unge. De samme tendenser ses i de 
øvrige udsatte områder, hvor man tidligere har lavet klubtilbud med reduceret 
kontingent. 
Lars følger udviklingen, og holder FU-Leder orienteret. 

Bestyrelsen er interesseret i at Rådmanden holdes orienteret om udviklingen. 
Formandskabet for bestyrelsen henvender sig til rådmanden omkring bekymringerne.
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9   Nye bestyrelser pr. 1. oktober 2019 - valg/ proces, overdragelse
 Orientering. Nye bestyrelser for hhv. SYD og SYDVEST forventes klar pr. 1. oktober. 

10   Økonomi - forventet halvårsregnskab (opgjort pr. august 2019)
 Der laves forventet regnskab i løbet af september måned. Her vil alle medbudgetansvar 
gennemgå eget regnskab og skrive en kommentar til sin økonomi.
FU-Ledere forventer at en del af overskuddet fra det tidligere UngiAarhus SYD tages i 
brug i 2019.

11   Orientering - bl.a. RULL i Beder, SLF, UngDag 2019, arbejdspakker vedr. 
UngiAarhus
 Beslutningen om at flytte Beder fritidsklub ind på Beder skole er i genforhandling. Der er 
et ønske om at klubben bliver i egne lokaler, men dette kræver nogle overvejelser 
omkring økonomien. 

MBU har en ambition om stærkere læringsfællesskaber (SLF). Dette indebærer mere 
samarbejde og vidensdeling på tværs af enheder og faggrupper. MBU chefgruppen har 
afsat en del ressourcer til at opkvalificere alle medarbejdergrupper i denne tænkning. 

UngiAarhus afvikler UngDag ligesom i 2018. Formålet med kampagnen er at øge 
kendskabsgraden til UngiAarhus og til Ungdomsklubber. UngDag 2019 er torsdag d. 19. 
september.

MBU chefgruppen har udsendt en række arbejdspakker, som FU-ledelsen skal arbejde 
med i efteråret 2019. Arbejdspakkerne lægger op til FU-Ledelsen kigger på og 
argumenterer for egen praksis.

12   Punkter til næste møde – herunder møderække 2019-20 og konstituering
 Der er ikke flere møder i dette forum. Pr. 1. oktober er der 2 nye bestyrelser, for hhv. 
UngiAarhus SYD og UngiAarhus SYDVEST.

13   Eventuelt
 Der er ikke kommentarer til evt.


