
 

Konstituerende bestyrelsesmøde i UngiAarhus NORD 
Elsted Skole, Elsted Skolevej 6, 8520 Lystrup 

02-11-202 Kl. 17:00 – 18:00 

 

Deltagere Afbud 

Ove Petersen 
Anton Kirkeby  
Camilla Jørgensen 
Jeanette Baagø 
Lasse Korfits Hjenrøe 
Liva Munk Kaae 
Nicolai Lund Madsen 
Pernille Burmester 
Rikke Kondrup Jensen 
Sara Ravn iversen 
Thomas Stubbe Teglbjærg 
Laila Lund Petersen 
Christina Hasselgaard Ramsbøl 

Marianne Bisgaard Falck  
Mikkel Daniels Jung 
Kirsten Ritz 

 
Ingen formel dagsorden til det konstituerende bestyrelsesmøde. 
 

1. Velkomst ved Ove 
2. Præsentationsrunde 
3. Bestyrelsens arbejde  
4. Valg af formand 
5. Valg af næstformand 
6. Bestyrelseskursus 23-11-2021 
7. 5 møder om året 

 
Ad 1) v. Ove Petersen 
Kort orientering om Distrikt NORD og velkommen til konstituerende bestyrelsesmøde for UngiAarhus 
NORD. 
 
Ad 2) v. alle deltagere 
Kort præsentationsrunde af alle deltagere. 
 
Ad 3) v. Ove Petersen 
Alle repræsentanter er valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet handler om at kvalificere alt fra 
byrådsbeslutninger, ansættelser til økonomiske principper. 
 
Kort gennemgang af det udleverede materiale om bestyrelsesarbejde, FU-visionsplan og blanket om 
tavshedspligt. 
 
Forretningsordenen er vedtaget af den tidligere bestyrelse og tiltrædes af den nye bestyrelse. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vil fremgå af UngiAarhus hjemmeside. På næste møde følges op på om der skal 
fremgå mail af alle medlemmer på hjemmesiden, eller om det kun er for- og næstformand der skal fremstå 
med mail. 



 
Ad 4) v. alle 
Til formandsposten er Thomas Stubbe Teglbjærg valgt. 
 
Ad 5) v. alle 
Som næstformand er Camilla Jørgensen valgt. 
 
Ad 6) v. Ove Petersen 
23. november 2021 fra kl. 17.00 til 20.00 bliver der et bestyrelseskursus for alle 5 bestyrelser i UngiAarhus, 
hvor B&U chef for UngiAarhus, Karina Møller vil deltage. Der vil desuden være et oplæg fra Bo Dyregaard 
der er jurist i LU (Landsforeningen for Ungdomsskoleledere) om bestyrelsens opgaver i forhold til 
ungdomsskolelovgivningen. Det afholdes på Scandic i Aarhus Vest og der vil blive udsendt en 
kalenderinvitation. 
 
Ad 7) v. alle 
Møder i bestyrelsen vil som udgangspunkt ligger på onsdage i lige uger i tidsrummet kl. 17:00 – 19:30 og 
møderne vil blive holdt på forskellige matrikler i UngiAarhus NORD. 
 
 

Velkommen til bestyrelsen igen og tak for et godt og konstruktivt møde. 
 
 
 
Til opfølgning forud for og på næste møde: 

• Blanket om tavshedspligt afleveres/sendes til lail@aarhus.dk 

• Oplysninger om bestyrelsen på hjemmeside – skal mail og tlf. fremgå på alle 

• OBS på bestyrelseskursus 23. november på Scandic Vest. Kalenderinvitation vil blive udsendt 
 

mailto:lail@aarhus.dk

