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Referat

Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer

Deltagere:

• Lars La Cour
• Ivan Børsting
• Lone Jakobsen
• Rikke Herold
• Aage Stokholm
• Marie Friborg
• Stine Busk
• Cecilie Tang-Brock

Afbud:

• Niels Bjørnø
• Mads Seiersen
• Ungerepræsentanterne

Referent:

Rasmus Sommer

Lone er ordstyrer på mødet.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Punkt 4: nyt fra ungerådet udgår, da de unge har meldt afbud til mødet.

Dagsordenen godkendes uden yderligere bemærkninger

Punkt 3: Godkendelse af referat

Referatet godkendes uden bemærkninger

Punkt 5: Budget 2022

Orientering om de kommunale budgettildelingsprincipper og gennemgang af distriktets
budgetprincipper.

Bestyrelsen er opmærksom på at der skal være lige muligheder for alle børn og unge i
alle 4 fritidscentre. Flere forhold tilgodeser denne opmærksomhed:

• Afdelingerne er gode til at søge støttemidler til børn og unge med særlige behov
• Afdelingerne har mulighed for at spare op til større investeringer over flere år.
• Der afsættes midler i distriktet til større investeringer
• Udsatte unge midler prioriteres til særlige indsatser i distriktet.

Det er ikke ledelsens indtryk at der er særlige økonomiske udfordringer i nogen
afdelinger i distriktet.
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De vedlagte budgetprincipper godkendes af bestyrelsen som de står skrevet.

Punkt 6: Inddragelse af bestyrelsen i praksis

Bestyrelsesmedlemmerne vil byde ind med emner på bestyrelsesmøderne, som er
relevante for børn og unges udvikling. Bestyrelsesmedlemmerne vælger selv et tema til
oplæg, og oplægene må meget gerne munde ud i drøftelser om hvordan indholdet kan
omsættes til praksis. Der afsættes 30 min til oplæg og drøftelse på hvert
bestyrelsesmøde.

Aage finder et tema til førstkommende bestyrelsesmøde.

Punkt 7: Opsamling fra bestyrelseskursus tirsdag d. 23. november
2021

Bestyrelsen har positive tilbagemeldinger til bestyrelseskurset. Oplægsholderne var
dygtige, det var let for deltagerne at relatere til emnet.

Punkt 8: Orientering v/Mads

Orientering ved Rikke Herold

Klubtrivselsmålingen: FU-ledelsen i SYDVEST vil gerne kigge ind i, hvordan man kan
samle et datagrundlag ved siden af målingen, som kan kaste mere lys på UngiAarhus
virke. Bestyrelsen inviteres med ind i dette arbejde.

APV: Distriktet har en pæn ArbejdsPladsVurdering. Et enkelt fritidscenter har haft nogle
udfordringer; Mads og Rikke har fulgt op med fritidscenteret.

Byrådet har vedtaget en ny FU-vision i sommeren 2021. Der pågår en
implementeringsproces - et "visions-tog" i FU-ledelsen for de 5 distrikter. Samtidig er de
5 UngiAarhus distrikter lagt ind under BU-chef i NORD, Karina Møller.

Distriktet har afviklet kvalitetssamtale med BU-chef Karina Møller, og har her identificeret
et emne til videre arbejde: med ”Faglig udvikling” – i fritidskontekst oversat til børns og
unges egen-oplevede progression på livsparathedsrejsen.

Fritidscenterleder Lars Pind forlader sin stilling i Vestergaard-Søndervang pr. 28. februar.
Fritidscenterleder i Frederiksbjerg-Læssøesgade, Jeppe Lauge Nielsen træder ind som
leder af fritidscenteret indtil der ansættes en ny leder.

Punkt 10: Punkter til næste møde - mandag d. 4. april 2022

Der afsættes 30 min til Inspirationsoplæg ved Aage Stokholm.

Formandskabet sammensætter en dagsorden forud for mødet, som vanligt.
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