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Bestyrelsesmøde UngiAarhus SYD 
17.00-20.00 
Klubben Tranbjerg  
 
Deltagere: 
Karen Balling Radmer, org. repr., formand 
Christine Winding-Laurtzen, org. rep., næstformand 
Anne Lene Wähling, org. rep. 
Marie Danø, forældrerep. 
Thomas Batting, forældrerep. 
Heino Hermann, medarbejderrep. 
Ole Ibsen, FU-leder 
Titte Randvig, vice FU-leder 
Fine og Caroline – Ungerepræsentanter Senatet SYD/SYDVEST 
Thomas, Tovholder senatet  
 
Fraværende: 
Christian Obstrup Budde, org. Rep. 
Mads Voegler. Medarbejder rep. 
 
Referent: 
Kathrine Oddershede 
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Referat 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Målsætning for bestyrelsens arbejde  

4. De unges punkt – orientering fra UngeSenat og BU byråd  

5. Rundvisning på matriklen  

6. Godkendelse af budgetprincipper for UngiAarhus SYD  

7. Orientering - Status Social Kapitalmåling samt Kvalitetsrapport – Klubtrivselsmåling  
8. Boblere og punkter til næste møde  
9. Evt.  

 
Velkomst og præsentation  
 
Velkomst ved FU-leder Ole Ibsen, og kort præsentationsrunde 
 

1. Godkendelse af referat fra sidst  
 
Godkendt  
 

2. Godkendelse af dagsorden  
 
Godkendt 
 

3. Målsætning for bestyrelsens arbejde i 2020-21 

• Hvad ønsker bestyrelsen at lykkes med? 
 
Kort rammesætning politisk - rådmandens vision om fritidsområdet.  
 
Præsentation af Ung i Aarhus SYD - overblik over enheder og tal. 
 
Rammesætning af bestyrelsens opgaver og fokusområde ud fra vejledningen og 
tegningen ”Fra Bestyrelsen til Bestyrelsen”, hvor tidligere bestyrelse har delt ud af  
erfaringer og gode råd. 
 
Det affødte en lang debat og forskellige indlæg om hvad bestyrelsen ønsker at 
understøtte – bl.a. koblet op på verdensmål – bæredygtighed, sundhed og lighed: 
 

- At kunne gå til noget uden at behøve at blive verdensmester - ex. at tilbyde 
begynderhold for 16-årige. 



   

Side 3 af 5 

- Bæredygtige lokalsamfund og fællesskaber på tværs af alder, hvor bestyrelsen kan 
understøtte muligheder for at de unge engagerer sig i deres lokalområde 

- Understøttelse unges mobilitet, så de bliver i stand til at benytte de tilbud vi 
sætter op  

- Faciliteter der fastholder og engagerer – bevarer de spændende muligheder, så 
der også er mulighed for at mødes på tværs – synergi – ala. Naturcenteret i 
Tranbjerg – generationsmødesteder  

- Lige muligheder for at tage imod tilbuddene – fokus på Udsatte Unge – deltagelse  
- Bæredygtige fællesskaber – meningsfuldt – lokalt forankret  
- Frivillighed – engagerer lokalsamfundet i fritids- og ungdomslivet  
- Attraktive ungemiljøer – hvad fanger opmærksomheden hos de unge – det vil vi 

gerne blive klogere på. 
 
Bestyrelsens foreløbige bud på overordnede værdier og visioner:  
 

- Sprudlende, stærke, bæredygtige, lokale fællesskaber på tværs af alder  
- Almenområdet betyder at der skal være for alle  
- Inddragelse af de lokale (idræts)foreninger – engagere til bevægelse – 

nybegynderhold i forskellige sportsgrene  
- Inddragelse af de unge – undersøg hvad de gerne vil/har brug for – spørg dem – 

facilitere ungeinddragelse/inddragelse af lokalsamfundet  
- Opmærksomhed på Udsatte Unge, og udsat samfund – dem der ikke selv kommer 

til inddragelsesmøder  
- Bibeholde det gode vi gør – værne om det der fungerer godt i forvejen  
- Turde dele/kommunikere bøvl og blær  

 
Det blev besluttet at bestyrelsen i en mailkorrespondance vil forsøge at indramme et par 
målsætninger for arbejdet de kommende to år.  
 

4. De unges punkt – orientering fra Senat og BU byråd  
 
Fine og Caroline fortalte engageret om arbejdet i BU Byrådet og senatet i SYD/SYDVEST:  
 

- Der er holdt 3 møder i det nye BU Byråd  
- Der er kommet et forslag igennem indtil videre (videre til byrådet) – ”Flere grønne 

områder i Aarhus Kommune” – fx park ved den nuværende rutebilstation – krav 
om biodiversitet, aktivitetsmuligheder og facilitere fællesskab.  

- Senatet – 55 medlemmer, mødes hver 14. dag og mellem 10-30 unge møder op 
pr. gang. 

- Fælles senat-møder for SYD og SYDVEST.  
- Forslag der stemmes igennem i senatet, tages med videre til BU Byrådet. 
- Forslag i senatet:  

o Fælles ”Gør-noget-godt-dag” – ligesom idrætsdag, fælles team på tværs af 
alle institutioner (bag for en sag, besøge plejehjem, samle skrald) 
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o Venskabsklasser på tværs af skoler (m jævnaldrende) (finde nogle med 
sammen interesser, møde nye mennesker, nedbryde fordomme) 

o Jobportal til unge – portal for fritidsjob 
 
 

5. Rundvisning i Klubben Tranbjerg og fællesbillede af bestyrelsen  
 
Vi fik en rundvisning i Klubbens flotte lokaler og udeområde af lokale unge. Det var 
tydeligt at se at der er blevet prioriteret at bruge midler til at lave et attraktivt børne og 
ungemiljø. 
 

6. Godkendelse af budgetprincipper for UngiAarhus SYD  
 
FU-leder gennemgik budgetmodellem for FU og forslag til budgetprincipper for 
UngiAarhus SYD blev gennemgået (se bilag) 
 
Nogle gjorde opmærksom på at den socioøkonomiske model, som de udsatte midler 
fordeles efter, bør opdateres løbende, da boligområderne i SYD rykker sig meget for 
tiden.  
 
Fællespuljerne i UngiAarhus SYD, affødte en del spørgsmål, da der endnu ikke er sat beløb 
på. 
 
Bestyrelsen godkendte budgetprincipper og oplæg fællespuljerne i Ung i Aarhus SYD. 
Fordelingen af fællespuljerne vendes igen, når regnskabet og budgettet gennemgås.  
 
 

7. Orientering a. Status Social Kapitalmåling samt Kvalitetsrapport – Trivselsmåling  
 

a. Social kapital 
FU-leder præsenterede den nye social kapital måling for Ung i Aarhus SYD, 
som skal ses som et øjebliksbillede af medarbejdere og lederes trivsel, tillid 
og samarbejde. Målingen ser overordnet meget fin ud og der vil blive lavet 
ledelsesopfølgning i de respektive afdelinger. 

 
b. Udkast til Kvalitetsrapport i høring  

Som skole- og FU-bestyrelser har I et væsentligt perspektiv og en 
betydningsfuld indsigt i Børn og Unges tilbud. På den baggrund ønsker vi 
fra Børn og Unges side at give jer mulighed for at udtale jer om dette 
udkast til kvalitetsrapporten på 6-18 årsområdet. Det er vigtigt at pointere, 
at der ikke er tale om den endelige kvalitetsrapport, men et udkast.  
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Det forventes, at Byrådet behandler kvalitetsrapporten den 25. marts 
2020. Fristen for at indsende udtalelser er fredag den 31. januar 2020 kl. 
12.00.  
Udtalelsen sendes til puf@mbu.aarhus.dk  

 
Formandskabet og Christian Budde laver et udkast  

 
c. Klubtrivsel 

Undersøgelsen er afsluttet. Der har været en flot svardeltagelse blandt 
børn og unge i klubberne – nogle steder over 90 %.  
Den endelige rapport vil blive fremlagt for bestyrelsen når den foreligger. 

 
8. Afslutning, boblere og punkter til næste møde 26.02.2020 kl. 17-20 

 
- Bestyrelsens formål og visioner fra dette møde skal sammenskrives til en kort, 

velformuleret formålsbeskrivelse – bestyrelsen læser igennem og laver 
individuelle input  

- Hvis Heino deltager er der kagemand (han fylder 50) 
 

9. Evt.  
Formandskabet inviterer bestyrelsen en lille uformel sammenkomst onsdag d. 19. 
februar kl. 19.30 hos Karen. SU til karenballingradmer@hotmail.com senest to 
dage før.  
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