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Indkaldelse til Bestyrelsesmøde  

Bestyrelsen UngiAarhus SYD 

05-01-2021 kl. 16.00-18:00 

Microsoft TEAMS 

Deltagere:  

• Karen Balling Radmer, org. repr., formand 

• Christine Winding-Laurtzen, org. rep., næstformand 

• Ole Ibsen, FU-leder 

• Titte Randvig, vice FU-leder 

• Thomas Batting, forældrerep. 

• Anne Lene Wähling, org. rep. 

• Fine, Ungesenatet 

• Caroline, Ungesenatet 

• Marie Danø, forældrerep. 

Afbud:  

• Heino Hermann, medarbejderrep. 

• Mads Voegler. Medarbejder rep. 

• Christian Obstrup Budde, org. Rep. 

• Thomas, Tovholder senatet 

 

Referent: Kathrine Oddershede 

 

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 

4. Høringssvar til FU-visionen 

Drøftelse af høringsmateriale 

Høringsfase: d. 01.12.2020 – 13.01.2021 

Bilag: Høringsmateriale, findes på høringsportalen 

5. Budget 2021 

Drøftelse af budgetprincipper for UngiAarhus SYD 
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6. Møder frem til sommerferien 2021 

7. Punkter til næste møde 

8. Evt.  

 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag: referat fra sidste møde 

 

Referatet godkendes 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendes 

 

3. Nyt fra SYD  

 

- Forældre til børn til og med 4. klasse kan ønske 

nødpasning til deres børn, og dette ønskes efterkommes 

af skoler og klubber. De passes som udgangspunkt i 

SFO’en. Dermed friholdes UngiAarhus’ ressourcer til 

sårbare og udsatte.  

- De yngste børn skal prioriteres først, dvs. at hvis der 

mangler ressourcer til at passe 4. klasserne skal 

klubberne hjælpe til med personale i SFO’en.  

- UngiAarhus støtter også op om ældre børn, som har brug 

for at blive fastholdt i den virtuelle undervisning.  

 

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

 

- Børne- og ungebyrådet er ikke aktivt under corona.  

- Det er hårdt at der er virtuel undervisning, og at fritiden er 

tømt for aktiviteter. Det er svært at finde ud af hvad man 

skal stille op.  
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- Det er svært ikke at kunne ses med sine venner, man skal 

egentlig gøre det udenfor, men ingenting er åbent og det 

er koldt.  

- Online-undervisning er hårdt fordi man sidder virkelig 

længe foran skærmen, og ikke har nogle social afbræk.  

 

5. Høringssvar til FU-visionen 

Drøftelse af høringsmateriale 

Høringsfase: d. 01.12.2020 – 13.01.2021 

Bilag: Høringsmateriale, findes på høringsportalen 

Bestyrelsen udarbejder høringssvar.  

 

6. Budget 2021 

Drøftelse af budgetprincipper for UngiAarhus SYD 

Kathrine Oddershede præsenterer fællespuljer og 

budgetprincipper for 2021.  

De vedtagne budgetter for 2020 har ikke været 

effektueret, og det ønskes derfor at bruge modellen i 

2021.  

Budgetprincipper og fællespuljer godkendes.  

 

7. Møder frem til sommerferien 2021 

 

o Tidspunktet sidst på eftermiddag 16.00-18.00 (så længe det er 

digitalt)  

o Ca. hver anden måned.  

 

8. Punkter til næste møde 

 

o Regnskab 2020 og budget 2021 

o Punkter kan sendes til Karen og/eller Ole. 

 

9. Evt.  


