Referat Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen UngiAarhus SYDVEST
13-01-2020 – 16.30-19.00
Søndervangs Allé 40A, 8260 Viby J
Deltagere:
- Lone Sandholdt Jacobsen
- Niels Bjørnø
- Fatima Abdi
- Ivan Børsting
- Aage Stokholm
- Thomas Kobberrød Glanz
- Bertram (ung fra Senatet)
- Benjamin (ung fra Senatet)
- Anna (tovholder fra Senatet)
- Mads Erik Seiersen
- Rikke Herold
- Mads Thostrup Kristensen
Afbud:
- Iben Rude
Referent: Kathrine Oddershede

Dagsorden:
1. Velkomst og valg af ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden 13. januar 2020
3. Godkendelse af referat torsdag d. 28. oktober 2019
4. Til information og evt. drøftelse: Nyt fra Senatet
5. Til orientering: Forventet regnskab 2019
6. Til information og drøftelse: Principper budget 2020
7. Til orientering: Klubtrivselsmålingen 2019 (fra december)
8. Til orientering: Social Kapital måling 2019 (fra december)
9. Til orientering og evt. drøftelse: Status på "FU-analysen”
10. Til orientering og evt. drøftelse: Ny model for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn
11. Generel orientering – bl.a. genindførelse af reduceret kontingent
12. Eventuelt
13. Punkter til næste møde – mandag d. 9. marts 2020

Side 1 af 4

Referat
1. Velkomst og valg af ordstyrer
Mads Seiersen er valgt
2. Godkendelse af dagsorden 13. januar 2020
Godkendt

3. Godkendelse af referat torsdag d. 28. oktober 2019
Godkendt

4. Nyt fra Senatet og Børne-og-Unge-Byrådet (BU-byrådet)
-

-

Grøn-Aarhus – flere grønne områder, som indeholder aktiviteter og tiltrækker
unge. Fx skur med udstyr der kan lejes med app, eller flere skraldespande, så
byen bliver renere. Forslag om at lave rutebilstationen om til en park. God
placering ift. centrum, Street Food og lignende.
Kulturuge der også kan indtænkes i kulturarrangementer, eller fx festuge, men
med fokus på børn og unge. Fokus på at børn og unge lærer om andre kulturer, og
nedbryder fordomme.
Idéerne vil blive bragt op for BU-byrådet senere. Det grønne Aarhus er allerede
stemt igennem BU-byrådet.
Stor opbakning fra bestyrelsen. Forslag om at skabe mere ungemiljø omkring
byparken/rådhusparken. Forslag om at skabe en forsmag på Grøn-Aarhus på de
pædagogiske legepladser i SYDVEST.

5. Forventet regnskab 2019
Der orienteres om årets forventede regnskab på -0,5 mio., grundet engangsinvesteringer
på busser, indretning af lokaler og MakerSpace, ud af et budget på 33.350.000 kr. (Se
bilag).
Der stilles afklarende spørgsmål.

6. Principper budget 2020
Udkast til budgetprincipper for UngiAarhus SYDVEST fremlægges. (Se bilag).
-

Stor opbakning til praktikanterne. De er en vigtig del af fritidscenteret.
Der stilles afklarende spørgsmål til principperne.
Muligheden for solidarisk at støtte Viby-Rosenvang, som har et underskud,
drøftes.
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Puljerne for Udsatte Unge-midlerne præsenteres (se bilag). Samlet set forventes der
1.668.000 i Udsatte Unge-midler i 2020 i UngiAarhus SYDVEST.
Der er generelt en prioritering af udsatte boligområder, samarbejdsaftaler med
boligforeninger, samt mellemformer af undervisningstyper.
Forslag til fælles puljer i UngiAarhus SYD i 2020 fremlægges. (Se bilag).
-

Der stilles spørgsmål til posten ”Fælles Kommunikation”. Der er fokus på at
kommunikere bredt og tydeligt. Der er ansat en projektmedarbejder til at varetage
pædagogisk kommunikation i 2020.

Budgetprincipperne, puljerne og prioriteringerne af udsatte unge godkendes af
bestyrelsen.

7. Klubtrivselsmålingen 2019
Resultaterne fra klubtrivselsmålingerne i FU er kommet. Der er generelt en god
svarprocent i distrikt SYDVEST (78 %). Der er har været et mål om at nå 85 %, og der
blev aftalt at klubberne fik 5.000 kr. til at arbejde med målingen, hvis de kom over 90 %.
(Det gjorde Underground og Harlev Midtpunkt).
Positiv tilbagemelding fra medarbejderrepræsentant. Det er positivt også at få gjort status
på, hvor mange af deres børn og unge medlemmer, der faktisk kommer i klubben.
Der er også vigtige data i at læse de unges kommentarer.
Det besluttes at emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
Medarbejderrepræsentanterne medbringer eksempler fra deres daglige praksis.

8. Social Kapital måling 2019 (fra december)
Der har været Social Kapital Måling (medarbejdertrivsel) i efteråret. Mads og Rikke har
været rundt hos alle medarbejdergrupper og debattere om Social Kapital Målingen, for at
få sat de samme ord på tværs af distriktet.
Der blev bl.a. snakket om kerneopgave, oplevet retfærdighed og medarbejderes relationer
til lederne. Der blev også vist et klip fra Matador om Damernes Magasin overfor Tøjhuset.
Der er desuden sendt en definitionsramme ud, for at specificere hvem fx ”andre grupper”,
”nærmeste leder” og lignende er.
Der har været en svarprocent på 90 %.
Det har generelt været en positiv måling, med en overvejende god tilbagemelding.
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9. Status på "FU-analysen”
Rådmanden har bestilt en analyse af UngiAarhus.
Der har været en fælles ledelsesdag for hele UngiAarhus.
Rådmandens fem fokuspunkter:
-

At FU er for alle - målrettet arbejde for at flere børn og unge indmeldes og bruger
tilbuddene i FU
At FU fortsat skaber fællesskaber, der favner de sårbare og udsatte
At FU styrker videndelingen – at vi bliver klogere sammen!
At FU fortsætter og styrker sit samarbejde med andre – Magistratsafdelinger,
virksomheder og foreninger mv.
At FU er en aktiv samarbejdspartner, der bygger bro i børn og unges hverdag – til
skoler, fritidsliv, ungdomsuddannelser etc.

Der skal laves en ny vision til den eksisterende FU-plan.
Der skal sættes konkrete effektmål på hvert fokusområde, og der vil være
inddragelsesprocesser for bestyrelse og unge.

10. Ny model for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn
Der er lavet et forslag til ny kvalitetsopfølgning på FU-området, og det er muligt for
bestyrelsen at kommentere på den. Formandskabet læser den igennem, og melder
tilbage ved behov for at kommentere.
Der opfordres til at komme med input.
Der kan evt. stilles fokus på børn med ondt i sjælen, skolefravær, mellemformer og lign.
11. Generel orientering – bl.a. genindførelse af reduceret kontingent i
Søndervang
Orientering om at reduceret kontingent er genindført i Klubben Søndervang, og resten af
UngiAarhus. Det er finansieret af UngiAarhus selv, gennem en samlet besparelse på hele
budgetrammen.

12. Eventuelt
LU Årsmøde på Pejsegården i Brædstrup d. 21.-22. februar 2020.
Mads sender en mail ud med mulighed for tilmelding.

13. Punkter til næste møde – mandag d. 9. marts 2020
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