
Indkaldelse til konstituerende møde For bestyrelsen for ”Ung I Aarhus”, Fritids – 
og Ungdomsskolen (FU), Distrikt Vest i Aarhus Kommune. 

 

Kære medlemmer af bestyrelsen for ”Ung I Aarhus” distrikt Vest  

Efter en lang proces er vi nu klart til at konstituere den nye bestyrelse. Det har vi glædet os til længe. 

Først og fremmest skal jeg på vegne af ungdomsskolen, klubberne og legepladserne udtrykke stor 
taknemmelighed for at I stiller jer til rådighed for at løfte bestyrelsesopgaven og os i ”Ung I Aarhus” Vest. Vi 
glæder os rigtig meget til at byde ser velkomne.  

For at det skal gå ordentlig til og følge forskrifterne i Ungdomsskoleloven og retningslinjerne fra Aarhus 
kommune, så skal vi hermed starte med at indkalde til det 1. konstituerende møde.  

Det konstituerende møde afholdes: 

Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 16.00 – 18.00 

”Fyrtøjet”, Louisevej 37 

8220 Brabrand 

 

Dagsorden for det konstituerende møde i bestyrelsen: 

1. Velkomst og præsentation af deltagerne v. Anders Glahn 
Anders bød velkommen og bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv.  
 

2. Orientering om bestyrelsens arbejde, herunder lederens rolle og ansvar i forhold til bestyrelsen v. 
Anders Glahn 
Anders informerede, om bestyrelsesarbejdet og historien omkring bestyrelsesarbejdet for 
ungdomsskoleområdet. I Aarhus Kommune har fritids- og ungdomsklubberne samt legepladser 
siden 2008 været underlagt ungdomsskolelovgivningen, som bestyrelse skal sørge for overholdes. 
 
Ungerådskoordinator, stabsmedarbejder, vice- og Fu-leder har ikke stemmeret. UngiAarhus VEST er 
forpligtet til at give de rette informationer til bestyrelsen. 
 
Rådmanden indkalder til bestyrelsen til møde 2-3 gange om året. 
 

3. Valg af formand – formanden overtager herefter ledelsen af mødet 
Som formand blev valgt P.C. Asmussen, konsulent ved FGU(Forberedende Grund Uddannelse) 
Aarhus 
 

4. Valg af næstformand  
Det blev besluttet, at Trine Back Fritidscenter Sødal – Engdal skal varetager forældrerepræsentant i 
stedet for medarbejdersuppleant, da hun har barn Fritidsklubben Engdal. Derfor skal der findes en 
ny suppleant for medarbejderne i UngiAarhus Vest. 
 



 
5. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde herunder: 

 
a. Bestyrelsesformandens opgaver 
b. Bestyrelsens møder  
c. Vedtagelse af stedfortrædernes rolle og funktion 
d. Inddragelse af unge, forældre og medarbejdere?  
e. Evt. Nedsættelse af udvalg 

 

Bestyrelsesmappen blev gennemgået. Lige nu har UngiAarhus en rådmand, som ønsker at 
italesætte fritidsområdet overfor byrådet. På nuværende tidspunkt arbejdes der på materiale til 
byrådet. Når materialet er klar, vil bestyrelsen blive orienteret. 

Anbefaling er at følge ”vejledende forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Beslutningen, om 
vejledningen skal følges, udsættes til næste bestyrelsesmøde.  

I 2020 er målet, at UngiAarhus VEST finder sig egen identitet efter sammenlægning i 2019, hvor der 
tages udgangspunkt i de gamle udviklingsplaner for det gamle” UngiAarhus VEST og UngiAarhus 
Gellerup-Toveshøj. 

 

6. Tidspunkt for næste møde 
Der holdes fast i tidspunktet 16-18. Der er enighed om at onsdag er den mest passende dag for 
afholdelse af bestyrelsesmøde, som afholdes rundt i fritidscentre.  
 
De Næste bestyrelsesmøde holdes: den 1. april 2020  

den 10. juni 2020 
den 23. september 2020 
den 25. november 2020.  

Lederteamet i UngiAarhus VEST planlægger mødested.  

Henriette sender mødeindkaldelse til bestyrelsen 
 
Punktet til fremtidig dagsorden er ”nyt fra senatet/Unge-byrådet” 

 

 
7. Evt.  

Ungerådskoordinator Helene er fremover deltager i bestyrelse fra UngiAarhus VEST. 
 
Den nye skole i Gellerup programsættes på næste bestyrelsesmøde. 
 
 

 

Udpeget og valgt til bestyrelsen er: 



 

 Paul Natorp, stifter og daglig leder af ”Sager der samler” 
 P.C. Asmussen, konsulent ved FGU(Forberedende Grund Uddannelse) Aarhus 
 Lars Kiilerich Mejdal, Århus Forældreforening 
 Jesper Kurdahl Larsen, boligsocial chef i Brabrand Boligforening 
 Mads Stubkjær Madsen, Sødalskolen – Senatet i Vest 
 Malene Halberg Lykke, FC Gellerup og Toveshøj 
 Tina Brammer Kristensen, Ungdomsskolen 
 Trine Back FC Sødal og Engdal – suppleant 
 Anders Glahn, FU-leder  
 Rasmus Brandt Lauritsen, Vice-FU-leder 

 

 

Når vi mødes, vil I få en lille pose udleveret med relevant materiale, der kan støtte jer i arbejdet som 
bestyrelsesmedlem. Det gennemgår vi kort under pkt. 5. på dagsordenen. 

Til lige at rette jer ind på hvad bestyrelsesarbejdet kan handle om, får I lige den seneste vejledning 
vedhæftet til inspiration. Samtidig vedhæfter leg lige en kopi af tavshedserklæringen som I skal udfylde. Vi 
vil kunne gøre det på mødet. Tavshedspligten handler om, at der af og til, vil forekomme drøftelser som kan 
omhandle konkrete personers mere private forhold, og det skal vi jo naturligvis kunne behandle ordentligt 
og anstændigt. 

Skulle der være spørgsmål, kommentarer eller evt. afbud, så kontakt blot mig blot på enten mail, SMS eller 
tlf.  

 

Vi glæder os meget arbejdet og at mødes med jer!! 

- Og endnu en gang – tak for jeres interesse og engagement! 

 

Med venlig hilsen og Rigtig godt nytår! 

 

Anders Glahn 

Fritids – og ungdomsskoleleder 

”Ung I Aarhus” distrikt Vest 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

Mail: angl@aarhus.dk 

Mobil: 51575033 

 


