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Referat 

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 

Ungesenatet kører på lavt blus under hjemsendelse. Det er svært at holde gang i 

processer og aktiviteter når man ikke må mødes fysisk, og er i virtuel skole hele dagen. 

Ungesenatet er dog med i planlægningen af ungekonference 2021 Youth Conference 

Future Lab (YCFL). Aarhus kommune er vært for konferencen, og unge fra hele norden er 

inviteret. Det er et virtuelt forløb hen over foråret, som følges op af en konference med 

fysisk fremmøde til efteråret.  

Ungesenatet er også involveret i et arbejde om mental sundhed for børn og unge. 

Bestyrelsen vil gerne gå mere ind i dette arbejdet. Ole vil gerne invitere May-Britt Kullberg 

(MSO) ind til at give et oplæg på et kommende møde.  

 

UngiAarhus SYD vil gerne lave et virtuelt event for børn og unge, som et afbræk i 

Coronatiden. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal stå for planlægning af event. 

Arbejdsgruppen er en blanding af bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og unge. 

Eventet kan afvikles inden de unge vender tilbage til fysisk fremmøde, eller det kan 

udskydes, så klubberne kan få en større rolle i eventet.  

Arbejdsgruppen laver en drejebog for eventet.  

 

4. Nyt fra SYD 

Der er en særlig opmærksomhed på Fritidscenter Skåde-Kragelund-Mårslet her i foråret, 

da der er sygdom og midlertidige konstitueringer i den lokale ledelse, samtidig med at der 

kører flere RULL-processer. FU-Leder Ole Ibsen er gået aktivt ind i ledelsen af 

Fritidscenteret indtil der er ro på igen. 

 

Ungdomsskolen SYD/SYDVEST har en ambition om at komme tættere på de unge og deres 

forældre, lokale samarbejdspartnere, længere ud i lokalområderne. Derfor vil 

ungdomsskolen i år f.eks. gå i dialog med hver skole om deres behov, i stedet for at 

tilbyde alle skoler den samme pakke til hver årgang.  

 

Distriktet har fået midler til et projekt fra ”En vej ind i fællesskabet” (EVIIF) Projektet er 

for en gruppe piger, som er i fare for at falde ud af fællesskabet. 
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UngiAarhus træder ind i COOP CREW, som er et udviklingsforløb hvor unge kan få en kort 

praktik i en dagligvarebutik, for at få et skub til et fritidsjob, eller for at prøve sig selv af i 

branchen. 

 

Klar til Klub gennemføres igen i år med reklame, goodiebags og besøg i klubben. På grund 

af restriktionerne fordeles klubbesøg ud over flere dage for at holde antallet nede i 

klubberne. Eventet blev også gennemført under Corona-restriktioner sidste år, så her er 

erfaringer at trække på. 

 

5. Godkendelse af Regnskab 2020 

Bilag: Regnskab 2020 

Budget til distriktet efter udtræk til fællesposter og budgetreguleringer: 49.863.000 kr. 

Resultatet af året er 174.000 kr. Det er en afvigelse på 0,35% 

Akkumuleret resultat herefter: 1.536.000 kr. 

Der er en særlig opmærksomhed på Fritidscenter Skåde-Kragelund-Mårslet, der går ud 

med et underskud på 516.000 kr. Primært på grund af drift på mange matrikler og 

dermed behov for ekstra personale. Dette ændrer sig i 2021 med RULL. 

Der er generel tilfredshed med regnskabet, regnskabet godkendes. 

 

I 2021 er der taget en central beslutning om at flytte FU kommunikation (3 medarbejdere) 

fra Administrative fællesskaber til BU kommunikation. Disse medarbejdere er finansieret 

af midler fra UngiAarhus, og det er derfor en de fakto besparelse på FU-området. 

Formændene for de 5 bestyrelser i UngiAarhus har derfor rettet henvendelse til 

rådmanden med en bekymring over denne udvikling. Henvendelsen er besvaret af 

direktør Martin Østergaard, som bekræfter flytning af kommunikationsmedarbejderne. 

 

6. Godkendelse af Budget 2021 

Bilag: Budget for UngiAarhus SYD 

Bestyrelsen udsætter godkendelse af budget og afventer drøftelse på tværs af de fem 

bestyrelser i UngiAarhus.  

 

 

7. Møder frem til sommerferien 2021 

Formandsskabet finder datoer til kommende møder. 

 

8. Punkter til næste møde 

Emner til møder i foråret: 

• Budget 2021 

• FU-vision – forventes behandlet i byrådet i april måned 
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• Udvikling af samarbejde med ungesenatet 

• Ny ungdomsskole 

• Mental sundhed for børn og unge i distriktet 

 

9. Evt. 

Der er etableret et lokalt samarbejde i Malling mellem Fritids- og ungdomsklubben, FO-

klubben og BMI om Gaming/E-sport. Det er et godt samarbejde mellem flere aktører, som 

også giver en masse til de lokale relationer. Der er perspektiver i at udbrede samarbejdet 

til Beder, og i at involvere ungdomsskolen i samarbejdet også. 

 

Der er flere lokale initiativer der skal samle lokalområdet. Aktører opfordres til at række 

ud til hinanden til koordinering. 

 

 


