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Indkaldelse til Bestyrelsesmøde  

Bestyrelsen UngiAarhus SYD 

27. januar kl. 17.30-19.30 

Microsoft TEAMS 

Deltagere: Lone Jensen, Pia Hagedorn, Nadia Ahmed, Mads 

Vogler, Anne-Lene Wähling, Marie Danøe, Thomas Batting, 

Helle Degn, Ungerepræsentanter Mikkel og Bahaa, Mathias 

Mortensen, Titte Randvig, Ole Ibsen 

Referent: Rasmus Sommer 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Velkommen og præsentation af medlemmerne 

3. Nyt fra de unge 

a. Skal bestyrelsen have en ungerepræsentant 

med i formandskabet 

4. Bestyrelsens arbejde 

a. Opsamling fra bestyrelseskursus 

b. Samarbejde med de øvrige bestyrelser i 

UngiAarhus 

5. Regnskab 2021 

a. Godkendelse af regnskab  

6. Budget 2022 

a. Præsentation af budgettet  

b. Bestyrelsens prioriteringer 

7. Nyt fra ledelsen 

a. APV 2021 

b. Klubtrivselsmåling 2021 

c. Visionstoget for FU-visionen 

8.  Kommende møder 

9. evt. 

 

AFDELING 

UngiAarhus SYD 

Børn og Unge 

Aarhus Kommune 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

www.ungiaarhus.dk  

 

Sagsbehandler 

Rasmus Olesen Sommer 

Mail: roso@aarhus.dk 

Stabsteamet 

UngiAarhus Fællesadministration 

http://www.ungiaarhus.dk/
mailto:roso@aarhus.dk
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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 3b: Nyt fra senaterne tilføjes dagsordenen 

Punkt 5: Regnskab udskydes, regnskab er ikke endeligt 

Punkt 6a: Budgettal er ikke klar til præsentation. Punktet bruges til en 

drøftelse af budgetprincipper. 

2. Velkommen og præsentation af medlemmerne 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig selv. 

3. Nyt fra de unge 

a. Skal bestyrelsen have en ungerepræsentant med i formandskabet 

Det giver god mening at involvere en ungerepræsentant i 

formandskabet. Bestyrelsen har en intention om at opnå mest 

mulig ungeinddragelse i de sammenhænge hvor det giver mening. 

Der behøver ikke at følge en titel med. 

Ungerepræsentanterne takker for tilbuddet, og tager det med 

tilbage til en drøftelse i senatet. 

b. Nyt fra senaterne 

Mikkel og Bahaa præsenterer Ungesenatets arbejde. Ungesenatet 

har repræsentanter i Børn og Ungebyrådet, og fungerer som 

baggrundsgruppe til deres ungebyrødder. Børn- og Ungebyrådet 

har årlige dialogmøder med byrådet, og har mandat til at 

fremlægge sager, som byrådet har forpligtet sig til at forholde sig 

til. Desuden bliver senatet ofte hørt i forskellige sammenhænge, 

hvor ungeinddragelse er oplagt.  

Senatet fungerer som et fortløbende ungdomsskolehold, som man 

kan til- og framelde sig løbende hen over året.  

Der er 3 senater i Aarhus: NORD, ØST-VEST, SYD-SYDVEST. 

 

Du kan læse mere om senaterne og børn- og ungebyrådet her: 

https://ungebyraad.dk/senater/  

 

https://ungebyraad.dk/senater/
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Senatet går bl.a. aktivt ind i årets OMG:  

OMG! Festival for alle børn og unge i Aarhus 

 

4. Bestyrelsens arbejde 

a. Opsamling fra bestyrelseskursus 

BU Direktør, Martin Østergaard præsenterede processen omkring 

FU-visionen, og inviterede bestyrelserne til et samarbejde om 

implementeringen af visionen.  

• Hvad går på tværs i distrikterne – hvad er unikt for distrikterne 

• Hvordan vil bestyrelserne arbejde sammen med Karina Møller og 

Martin Christensen om udmøntning af FU-visionen 

• Hvordan kan bestyrelserne understøtte udbredelsen af kendskab 

til UngiAarhus - til de unge og til deres forældre 

• Hvordan kan bestyrelserne give alle unge en oplevelse af at 

være UngiAarhus – også dem der ikke går i klub eller i 

ungdomsskole. 

  

Jurist ved ungdomsskolelederforeningen, Bo Dyregaard gav en 

indføring i det juridiske grundlag for bestyrelsernes arbejde. 

 

b. Samarbejde med de øvrige bestyrelser i UngiAarhus 

Formandskabet vil mødes med de øvrige formandskaber i 

UngiAarhus, for at finde fælles grund og stærkere stemmer f.eks. i 

det politiske arbejde.  

Bestyrelsen bakker op om en koordinering mellem bestyrelserne.  

 

5. Regnskab 2021 

a. Godkendelse af regnskab – udskydes til næste møde 

 

 

6. Budget 2022 

https://ungiaarhus.aarhus.dk/events/omg-one-music-generation/
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a. Præsentation af budgettet – Budgetprincipper 

Præsentation af budgetprincipper i UngiAarhus SYD 

b. Bestyrelsens prioriteringer 

Bestyrelsen vil gerne gå ind i kommunikation og synlighed 

Bestyrelsen bakker op om deltagerbudgetter 

Bestyrelsen har en opmærksomhed på samarbejdet mellem skole og 

klub. 

Bestyrelsen godkender de fremlagte principper 

 

7. Nyt fra ledelsen 

a. APV 2021 

Der er gennemført en ArbejdsPladsVurdering blandt medarbejdere i 

2021. APV bruges som et dialogværktøj, til en drøftelse af 

arbejdsforholdene på de enkelte matrikler. 

b. Klubtrivselsmåling 2021 

Klubtrivselsmålingen er medlemmernes mulighed for at tilkendegive 

deres holdning til klubtilbuddet. Det er en tilbagevendende udfordring 

at få en høj svarprocent på målingen. Bestyrelsen vil gerne arbejde 

på at opnå en høj svarprocent, så målingen kommer til at give et 

retvisende billede af klubtilbuddet. Formandskabet punktsætter 

Klubtrivselsmålingen på et kommende møde 

c. Visionstoget for FU-visionen 

Visionstoget er en fortløbende proces, for at implementere FU-

visionen 

 

8.  Kommende møder 

Næste møde er tirsdag d. 22. marts kl. 17:30-19:30 på Motorgården,  

Axel Gruhns vej 2A.  

 

9. evt. 


