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Referat fra bestyrelsesmøde i UngiAarhus VEST 

Den 31. august 2022 kl. 16:00-18:00 

 

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

 

Referat:  

0. Ændringer i bestyrelsen 

a. Tine er udtrådt af bestyrelsen som medarbejderrepræsentant da hun har fået andet 

arbejde. Det betyder, at Dennis Solberg rokerer fra suppleant til medlem af 

bestyrelsen.  

b. Boligsocial leder Jesper Kurdahl er også stoppet i bestyrelsen, da han har fratrådt 

sin stilling. Han bliver afløst af Louise Buch Viftrup, der er ny boligsocial leder i 

Gellerup og Toveshøj.  

 

1. Økonomi 

a. Økonomien følger som udgangspunkt det planlagte budget. Der er dog 

opmærksomheder ifm. Ukraine-indsatsen. Der vil blive tilført eksterne midler, men 

de dækker ikke den fulde udgift. Resten skal findes i eget budget.  

b. SUB-midler: Målet er at få afsluttet SUB-midlerne i Tilst. De sidste midler er søgt af 

og godkendt til get2sport indsatsen.  

c. Forventet regnskab vil blive præsenteret til næstkommende bestyrelsesmøde.  

 

2. Nyt fra senatet og børne- og ungebyrådet.  

a. UngiAarhus arbejder i øjeblikket på at understøtte den demokratiske proces ifm. at 

unge elever fra de århusianske folkeskoler stiller op til Børne- og unge byrådet. 

Dette gøres igennem senaterne og tovholderne.  

b. Opmærksomhed fra bestyrelsen på at der fra skolernes side er manglende 

fremmøde til mødet om forberedelse til børne- og ungebyrådsvalget for 

kontaktlærerne.  

 

3. Aktuelle temaer og sager fra UngiAarhus 

a. Orientering om sommerferien.  

i. Get2fodboldskoler. 110 deltagere i Gellerup, 125 deltagere i Bispehaven, 

80 deltagere i Rosenhøj og snart fodboldskole i Tilst. Stor opbakning fra 

forældre og fodboldskolerne er et stort aktiv ind i det 

civilsamfundsunderstøttende arbejde i de udsatte boligområder.  
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ii. Til orientering om get2sport indsatsen er denne placeret i UngiAarhus 

VEST ved projektleder Thorbjørn Ovedahl. Udover fodboldskolerne 

arbejdes der på at understøtte de frivillige fodboldforeninger i de udsatte 

områder. Eksempelvis ved understøttelse af dannelsen af ny fodboldklub i 

Rosenhøj der nu har 120 medlemmer.  

iii. Generelt har sommeren været rolig i VEST. 

b. Strategisk procesplan er udarbejdet for UngiAarhus VEST med henblik på 

implementering af den faglige nyorientering og udviklingstemaerne i 

arbejdshåndbogen. Dette gøres i samarbejde med lederteamet. 

 

4. Dagens fokusområde: Store besparelser på vej i Børn og Unge  

 

a. Drøftelse af hvordan bestyrelsen skal forholde sig til de indledende 

budgetudmeldinger for 2023-26 – og hvordan bestyrelsen kan bidrage indadtil (i 

UngiAarhus) og udadtil (det politiske og forvaltningsmæssige niveau) i den 

forbindelse. 

b. Beslutning om at der udarbejdes et skriv til bestyrelsen ud fra drøftelserne, som 

kan bruges til at gå i dialog med politikere, høringssvar m.fl.  

 

5. Evt. og punkter til næste møde 

a. Beslutning om et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 3. november, hvor der 

udarbejdes et høringssvar til budgetudmeldingerne.  

 

 

 

 

 


