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Referent 
Rasmus Sommer 
 
Dagsorden 

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem 
2. Valg af ny bestyrelsesformand 
3. Orientering om status på FU-visionen 
4. status på økonomien i UngiAarhus NORD 
5. Dato for næste bestyrelsesmøde 
6. Evt. 

 
 
  



 

Referat 
1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem 

Lisbeth Lauersen er fratrådt bestyrelsen. I stedet træder Jeanette Baagø ind i bestyrelsen.  
2. Valg af ny bestyrelsesformand 

Lisbeth var formand for bestyrelsen, derfor er der behov for en ny konstituering. 
Thomas Stubbe Teglbjærg er ny formand for bestyrelsen uden modkandidater. 

3. Orientering om status på FU-visionen 
Bestyrelsen er inviteret ind i FU-visionsarbejdet mandag d. 28. september kl. 18:30-21:00, med 
deltagelse af rådmanden for Børn og Unge. Mødet kommer til at foregå på Microsoft TEAMS, der er 
sendt materiale ud til bestyrelsen. 
Visionsmaterialet bliver skrevet sammen til et udkast til en FU-vision, som kommer i høring sidst i 
2020. Den endelige FU-vision forventes sendt til godkendelse i byrådet i marts 2021. 

4. Status på økonomien i UngiAarhus NORD 
Råderammen i MBU er sat ned til 5% af budgettet. UngiAarhus NORD har et forventet akkumuleret 
resultat på 4,6 mio. kr., som for en stor del er øremærket til RULL processer (flytteprocesser) i 
området. FU-leder har nu kanaliseret 2,6 mio. kr. ud til investeringer i fritidscentre og 
ungdomsskole. 2 mio. kr. holdes tilbage til byggeprocesser, som rækker ind i 2021. 
Der er indgået budgetforlig for 2021. Der kommer forventeligt ikke besparelser på FU-området, 
men der ligger en besparelse på ca. 8,6 mio. kr. på det administrative område i hele MBU.  

5. Valg til børne- og ungebyrådet 
Der er gennemført valg til børne- og ungebyrådet. Valget er gennemført virtuelt med stor succes. 
Der er nu 30 medlemmer af ungesenatet i distriktet, og distriktet har 11 medlemmer i børne- og 
ungebyrådet. 

6. Dato for næste bestyrelsesmøde 
Thomas Teglbjærg og Ove Petersen finder en dato til næste bestyrelsesmøde. 

7. Evt. 
Der er ikke punkter til evt.  

 


