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Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i UngiAarhus VEST 

Den 9. marts 2022 kl. 16:00-18:00 

 

Sted: Gellerup Højskole (Ungdomsskolens ungemiljø), Gudrunsvej 82, 8220 Brabrand 

 

Dagsorden og referat: 

 

1. 16:00 – 16:10: Velkomst og præsentationsrunde (v. Paul) 

a. Referat: Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv og deres forventninger til 

arbejdet i bestyrelsen. 

  

2. 16:10 – 16:20: Bestyrelsesmøderne fremadrettet (v. Paul) 

a. Referat: Formanden præsenterede det overordnede formål med indholdet af og 

strukturen på møderne fremadrettet. 

 

3. 16:20 – 16:30: Økonomi (regnskab 2021 og budget 2022) (v. Rasmus) 

a. Referat: FU-lederen præsenterede regnskabet for 2021 og budgettet for 2022. 

Begge dele blev godkendt af bestyrelsen. 

 

4. 16:30 – 16:45: Nyt fra Senatet og Børne- og Ungebyrådet (v. Mads og Jada) 

a. Referat: Mads og Jada gav en status på arbejdet i senaterne og i Børne- og 

Ungerådet – herunder de temaer der drøftes på nuværende tidspunkt samt hvilke 

sager, der skal videre til behandling i ”voksenbyrådet” med henblik på en realisering. 

 

5. 16:45 – 17:00: Aktuelle temaer og sager fra UngiAarhus (v. Rasmus) 

a. Referat: Orientering om arbejdet med FU-visionen og bevillingen af 

Ungdomsskolens nye tryghedsindsats i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven for de 

18–25-årige. Status på arbejdet med den kommende arbejdshåndbog for alle 

ansatte i UngiAarhus VEST (arbejdshåndbogen præsenteres på næste 

bestyrelsesmøde). 

 

6. 17:00 – 17:45: Dagens fokusområde: ´Børne- og ungeinddragelse´ (v. Paul) 

 

a. Introduktionstekst og spørgsmål til drøftelse er vedhæftet mødeindkaldelsen 

b. Referat: Bestyrelsen drøftede dagens fokusområde og udviklingstema (´børne- og 

ungeinddragelse´) fra den kommende arbejdshåndbog for UngiAarhus VEST og 

kom bl.a. med et forslag om at ændre temaet til `børne- og ungedeltagelse´ 

(´deltagelse´ i stedet for ´inddragelse`). Forslaget er effektueret. 

 

7. 17:45 – 17:55: Evt. og punkter til næste møde 
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a. Referat: Der udvælges et nyt ´Dagens fokusområde´ fra arbejdshåndbogen til 

drøftelse. 

 

8. 17:55 – 18:00: Check-ud: hvad tager jeg med mig fra mødet? 

 

 

 

 


