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Indkaldelse til Bestyrelsesmøde  

Bestyrelsen UngiAarhus SYD 

23. september 16:30-18:30 

Microsoft TEAMS 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag: referat fra sidste møde 

 

2) Godkendelse af dagsorden 

 

3) De unges punkt – orientering fra UngeSenat og BU byråd 

Ungekonference, aflyst 

 

4) FU-vision – orientering 

Kort orientering om nyt ledelsesophæng for UngiAarhus 

 

5) Valg til bestyrelsen 2021 

Præsentation af kandidater v. Ole Ibsen 

 

6) Overlevering til den nye bestyrelse 

Runde med alle bestyrelsesmedlemmer; er der noget som skal bringes 

med videre ind i den nye bestyrelses arbejde? Forberedelsespunkt: hvert 

medlem skal på baggrund af den foregående bestyrelses forslag, komme 

med idéer til den nye bestyrelses arbejde. Se vedhæftet bilag 

 

7) Nyt fra SYD 

 

8) Punkter til næste møde 

Konstituering af ny bestyrelsen 

 

9) Inspiration til kommende møder 

- Brug foredragsholdere fra andre sammenhænge som fx 

menighedsråd til inspirationsdage som fx om ’de dødes dag’ om sorg, 

hvordan vi tager afsked, mister mv. v. Karen 

 

10)  Evt. 

 

 

Bilag udsendt med dagsordenen: 

Referat fra sidste møde 

’Fra bestyrelsen til bestyrelsen’ 

  

 

AFDELING 

UngiAarhus SYD 

Børn og Unge 

Aarhus Kommune 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

www.ungiaarhus.dk  

 

Sagsbehandler 

Rasmus Sommer 

Mail: roso@aarhus.dk 

Stabsteamet 

UngiAarhus  

Fællesadministration 

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

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendes uden bemærkninger 

 

2) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes uden bemærkninger 

 

3) De unges punkt – orientering fra UngeSenat og BU byråd 

 

Den fysiske udgave af YCFL blev desværre aflyst med kort varsel pga. Corona. I stedet 

arrangerede UngiAarhus en dag med et virtuelt ”YCFL talks” med 3 forskellige oplæg og 

deltagere fra alle de nordiske lande. Det var en rigtig god og rørende oplevelse.  

 

Der er valg til ungebyråd her i efteråret. Der er stor interesse i et aktivt ungedemokrati, at unge 

får en stemme ind i ungesenat, børn- og ungebyrådet og bestyrelserne.  

 

4) FU-vision – orientering 

De 5 UngiAarhus-distrikter er pr. 1. august 2021 lagt ind under den samme BU-chef, Karina 

Møller. Karina er også chef for hele distrikt NORD, og leder det faglige netværk for fritids- og 

ungdomsskoleområdet. Det betyder at FU-leder Ole Ibsen fremover refererer til Karina Møller, i 

stedet for Susanne Holst, der er BU-chef for distrikt SYD. 

 

 

5) Valg til bestyrelsen 2021 

Den næste bestyrelse er godt på vej. Den vil forventeligt se ud som følger: 

Organisationsrepræsentanter (afventer endelig godkendelse ved rådmanden): 

• Pia Hagedorn, Kolt-Hasselager Fællesråd  

• Anne-Lene Wähling, Boligorganisationen ALBOA  

• Helle Søby Degn, Tranbjerg Børnenes Venner  

• Nadia Helmy Ahmed, Medborgerne  
Forældrerepræsentanter: 

• Marie Danø – Beder Fritidsklub 

• Thomas Batting – Klubben Holme Vestergaard 

• VAKANT 
Medarbejderrepræsentanter: 

• Mads Voegler - Ungdomsskolen 

• Lone Aunsbjerg Jensen – Højbjerg 

• Suppleant: Heino Hermann - Beder 
Ungerepræsentanter: 

• Findes i ungesenatet 
Tilforordnede: 

• Ole Ibsen 

• Titte Randvig 
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6) Overlevering til den nye bestyrelse 

Bestyrelsen kommer med følgende gode råd og kommentarer: 

• Sæt nogle målsætninger og hold fast i dem. 

• Forstyr organisationen. sæt ting i gang, sæt et aftryk, gør en forskel 

• Vær sikker på bestyrelsens mandat: Hvad er opgaven, og hvad har bestyrelsen 

indflydelse på. 

• Det er vigtigt at arbejde med kommunikation, både at skaffe input til bestyrelsen, og at 

kommunikere ud fra bestyrelsen. Sørg for dialog med lederteam, medarbejdere og de 

unge. Få et lokalt indblik. Der er god viden ved at deltage i nogle af distriktets 

aktiviteter og høre hvad der rører sig lokalt. 

• Vær synlig, vis holdning og engagement. 

• Der er behov for at sætte sig ind i UngiAarhus, som den komplekse størrelse den er. 

• Skab et overblik over økonomien, og specifikt de puljer, som bestyrelsen kan råde 

over. 

• Der kan sagtens være mere samarbejde på tværs af de 5 bestyrelser i UngiAarhus 

• Giv plads til de unge, og mærk den energi de kommer med.  

 

Den afgående bestyrelse har beskrevet en målsætning, som den kommende bestyrelse kan 

tage med sig og arbejde videre med. 

 

7) Nyt fra SYD 

• Distriktet tager på internat for alle medarbejdere, for at starte godt op igen efter 

Corona, og for at få en god start på FU-visionen Der er sikret nødpasning mens der er 

internat. 

• Der er et højt sygefravær i distriktet, primært på grund af flere langtidssygemeldinger. 

Ledelsen er opmærksom på problemet, og arbejder på individuelle forløb med hver 

enkelt sygdomsramt medarbejder.  

• BU chef Karina Møller besøger distriktet d. 28. september. Her skal hun opleve 

projekter og fritidsmiljøer, og de forskellige rammer, som tilbuddene udfolder sig i. Hun 

får også mulighed for at komme i dialog med medarbejdere og unge.  

• Distriktet er startet godt op igen. Der er stor tilslutning til klubberne, der er kommet 

mange nye medlemmer.  

 

8) Punkter til næste møde 

• Konstituering af ny bestyrelse 

• Formål og målsætning for bestyrelsens arbejde 

o Forventninger til formandskabet 

o Bestyrelsesmedlemmernes agendaer og forventninger til bestyrelsesarbejdet 

• Indføring i organisationen 

• De unges punkt, og hvordan bestyrelsen kan understøtte unges deltagelse i 

bestyrelsesarbejdet.  

 

Bestyrelsen ønsker at møderne så vidt muligt afholdes ude i lokalområderne, for at opleve den 

drift, som man er bestyrelse for. 
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9) Inspiration til kommende møder 

- Brug foredragsholdere fra andre sammenhænge som fx menighedsråd til inspirationsdage 

som fx om ’de dødes dag’ om sorg, hvordan vi tager afsked, mister mv. 

- Mange tilflyttere er historieløse i forhold til det område man flytter til. Hvordan tilfører man 

lokalhistorie til tilflyttere 

-  

 

10)  Evt. 

Afgående bestyrelsesmedlemmer inviteres til at blive hangarounds til de næste 

bestyrelser 


