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Dagsorden
Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere

Afbud
Fraværende

Regionsbestyrelsesmøde Midt
15. januar. Kl. 18.00-21.00
Bjerringbro, Banegårdspladsen 12K
Søren
Per Larsen, Ludvig Thesbjerg, Claus Hansen, Caj Stroland, Christian Wissing
Brøndum, Tina Glud, Charlotte Rønneberg, Kenneth Gaardsdal, Marianne
Elgaard Kristiansen, frank Madsen, Per Jensen, Palle Madsen, Thomas
Mouritsen, Peter Morlan Sajith, Camilla Elkjær Knudsen, Karl Kristian H.
Rasmussen
Ingen
Ingen

01. Godkendelse af referat fra den 9. oktober
Sagsfremstilling
- Godkendelse af referat fra den 9. oktober 2012
- Gennemgang og opfølgning på beslutninger fra referat

Indstilling
- Til godkendelse
01. Hovedsynspunkt og beslutning
Per: Inf. Om dagens dagsorden – Husk Caj´s gode ideer til Spydsspidsmøderne
Ref. Godkendt

02. Hvad vil de unge i dag?
Sagsfremstilling
- Hvilke punkter vil i unge være med til inden i går?

Indstilling
- Til godkendelse

02. Hovedsynspunkt og beslutning
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De unge gik for sig selv under punkt 4. Og arbejdede med hvordan de vil få mere ungeinvolvering.
Ungerådets oplæg:
Peter: Vi vil starte med at invitere de unge ind til en orientering om hvem ungerådet er, og hvad
ungdomsringen er. Starte med at give dem en velkomst.
- Oplæg om kommunikation kan komme senere hen.
- Hvordan kan den enkelte unge være med til at påvirke?
- Lave en facebookgruppe hvor man kan komme i dialog med de unge.
- Det bliver lyttet til de unge
- Man skal være forsigtigt med papir, gør det enkelt.
Per og Søren holder hånd i hanke med dette.
Claus: Find en god overskrift der kan lokke de unge ind
Peter: De voksne skal være opmærksom på, at kommunikere med de unge på de unges niveau.
Ludvig: Ungdomsrådet skal stille et medlem til klubarbejdet.
Karl: Det er en rigtig god ide.
Charlotte: I Randers har vi vores demokratiserings proces.
Peter: Vi er friske på dette. Det er vigtigt at fortælle om de aktiviteter ungerådet er med til at arrangerer.
Karl: Det vil være en god ide at vise slutresultaterne for det arbejde der bliver lavet i ungerådet og
ungdomsringen.
Per J: Kunne UR smide penge i en animationsfilm der viser hvad UR og Ungerådet kan.
Claus: Charlotte kan certificere de unge. Giv dem OCN bevis.
03. Tema - Proceduren og ungeinvolveringen i bestyrelsen +
hvordan bruger vi konsulenten fremadrettet i Regionen
Sagsfremstilling
- Struktur af mødet: Der vil efter de første punkter ske en opsplitning af ”de unge” og ”de voksne”.
De unge går for sig selv, hvor de selv styre om de vil gå over og besøge klubben og de unge der
hvor mødet bliver holdt, eller om de har en dagsorden de gerne vil arbejde med, eller om de
kombinere disse to muligheder. ”De voksne” fortsætter med dagsorden.
- Sørens og Pers struktur for opstart:
- Søren kontakter Per ca. 1 mdr. før – Nu skal vi i gang
- Søren + Per laver forslag til dagsorden ca. 21 dage før
- Sendes til Charlotte + de unge for input ca. 14 dage før
- Søren og Per færdiggøre dagsorden ca. 10 dage før
- Søren sender ud ca. 10 dage før.
Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til orientering

03. Hovedsynspunkt og beslutning
Per inf. Om procedure for møderne. Værtsskabet søger fremadrettet for at de unge har et sted de kan
møde andre unge.
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- Man er altid velkommen til, at ringe til Per eller Søren.
Charlotte: Det ville være rart at de unge fik en kompetenceudvikling eller et oplæg fra de unge i den klub de
besøger.
Per: Den der afholder mødet samtaler med Bestyrelsen om dette.
Peter S: Det er vigtigt at de lokale unge deltager sammen med Ungerådet.
Ludvig: De unge kan, når de går for sig selv, snakke om den dagsorden de voksne har. Og vender tilbage
med input til dagsorden senere.
Camilla: Vil gerne have en grund til, at medlemmerne af bestyrelsen ikke har unge med.
Ludvig: Har ikke haft nogle kvalificerede unge.
Charlotte: Det er vigtigt at de unge brainstormer på, hvad de har lyst til at diskutere til møderne.
Klaus: Er enig med Charlotte.
Karl foreslår, at de unge går under behandlingen af punkt 4.

04. Økonomi
Sagsfremstilling
- Fremlægning af aktuel økonomisk status for Regioen. Balance og aktivitets oversigt vedhæftet.
- Regnskab fra 2012 + aktivitetsoversigt vedlagt.
Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
- Fortsat diskussion og beslutning

04. Hovedsynspunkt og beslutning
Charlotte: Det er et super regnskab. Det ser rigtig flot ud. Vi har som bestyrelse som hensigt at arbejde hen
imod at bestyrelsens økonomi balancerer. Økonomien gør mere end det, den giver overskud.
Charlotte gennemgår budgettet.
Per: UR betaler jeres kørsel til og fra møderne. Man kan finde kørselsblanketterne på UR hjemmeside.
Claus: Hvordan disponere vi vores økonomi fremadrettet? Skal vi i budgettet reservere penge til de unge
regionsmæssigt.
Ludvig: Skal vi øremærke 20.000 kr. til de unge?
Per: Synes ikke om tanken på nuværende tidspunkt. De unge kan altid komme og bede om penge til det,
som de skal bruge dem til.
Karl: Det er dejligt at I vil støtte de unge økonomisk. Men vi skal ikke sætte et fast beløb til side, for vi ved
ikke hvad vi skal bruge pt.
Peter: Enig med Karl. Det er vigtigt, at vi kommer i gang først.
Frank: Det er vigtigt, at de unge kommer i gang først. Derefter kan vi godt arbejde henimod at de unge har
et budget.
Per: Der skal foreligge et budget for 2014 til næste møde.
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05. Landsrådet
Sagsfremstilling
- Status siden sidst
- Den nye folkeskole reform
- Referat fra seneste Landsrådsmøde vedlagt
Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
- Til diskussion og beslutning

Hovedsynspunkt og beslutning
Per: Søren rundsender landsrådets dagsorden inden næste møde i landsrådet.
Per: Landsrådet går videre med politikker. Forretningsorden blev ikke godkendt. Per har forslag til ændringer
til punkt 3, 7 og 8. Det er til diskussion på Landsrådsmødet.
Per vil gerne have, at vi på næste dagsorden har et punkt der hedder gennemgang af vedtægter med henblik
på evt. vedtægtsændringer.
- Hvad skal daglig ledelse og landsrådet?
Ludvig: Det er vigtigt at vi er obs. på overnævnte efter, at Landsrådet er trukket mere ind i ledelsen af
Ungdomsringen.
Der er medsendt en repræsentationsliste: Per og Claus sidder med i flere udvalg. Repræsentere Region Midt
i disse udvalg/råd
Per: Diskussion om næste års bog – skal man i det hele taget have en bog? Plus en masse andre punkter
som kan læses af landsrådets referat.
Budget: Vi skal have fyrtårne beskrevet – Søren er primusmotor på udfærdigelsen af indstillinger.
Evaluering af Kongressen:
Per: Det er vigtigt at der kommer processer ind – mulighed for gode diskussioner.
- Fredag aften må gerne have noget indhold.
Frank: Der var ikke meget diskussion på Kongressen.
Claus: Mange punkter er afklaret på forhånd. Men der er mere diskussion nu end tidligere – men der kunne
godt være flere diskussioner
Marianne: Det ville være dejligt hvis det var mulighed for, at diskutere det der rører sig politisk lige nu. Så
det ikke kun er daglig ledelse der gør dette.
Per: Man genindfører, at man samler samtlige bestyrelsesmedlemmer en fredag-lørdag til sparring og
udvikling på tværs af regioner.
Christian: Det kunne man lade kongressens dagsorden afgøre om det er en god ide, at mødes fredag.
Tina: Efterlysere at daglig ledelse tør, at ligge nogle punkter ud til diskussion på kongressen.
Per orientere om nye skolereform.
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Ideer til personer til Task force
Michel Larsen - Aarhus
Per Jensen – Viborg
Dan Skov – Ringkøbing
Ideer til overnævnte punkt:
Per: Hvordan kan vi gå ind i den nye folkeskolelov
– De gode historier.
Marianne: Vi har talt meget om dette. Vi kigger meget opad. Det drejer sig om for de unge, at de har
mulighed for at skabe fællesskaber. Vi mister 30-40 unge om året pga. økonomi – for at sikre at vi
bibeholder de unge er det vigtigt, at vi kommer ud til forældrene med de gode historier - at vi har mange
kvaliteter i den uformelle læring – fokus på kvalitet. Husk vores kerneydelse - Inkludere og fællesskaber.
Claus: Det er strategisk vigtigt, at vi har ja hatten på. Ser muligheder frem for begrænsninger. Er der andre
måder vi kan nå de mål regeringen ønsker?
Ludvig: Det er fedt, at de unge skal komme i klub. Vi har masser at tilbyde, vi er parate, vi har resourcerne.
For vist dette til de rette personer.
Caj: Skolechefen i Viborg har inddraget klubberne i beslutningen om hvordan den nye folkeskolelov skal
gribes an.
Marianne: Vi har en anden tilgang til de unge mennesker, det er vores kvalitet. Det skal vi slå på. Vi skal ligge
op til, at det ikke er skolelederen der har beslutningskompetencen overfor fritidsdelen som vi repræsentere.
Karl: Det er en kanonmulighed for de unge til, at inkludere med andre unge på tværs af klasser og alder.
Per: Man tænker hele tiden skolen som fysisk ramme. Man kan godt gå ud af skolen og bruge klubberne.
Claus: Der er masser af muligheder.
Frank: Vi skal lytte til hvad de unge siger. Vi skal gøre hvad vi kan for, at få skrevet ind i den nye
folkeskolelov, at vi skal lytte til de unge. Det er også finansieringen, den er også vigtig at få drejet i
klubbernes favør.
Thomas: Bakker op om Ludvig, vi er eksperter på den uformelle læring/det kreative.
Marianne: Det er vigtigt at vi er realistiske. Det er vigtigt, at man for forventninsafstemt hvordan det skal
foregå i praksis mellem skole og klub. Hvad kan man pædagogfagligt tilbyde? Hvad sker der i praksis når en
lærer bliver presset til at tænke anderledes – det er ikke sådan lige at ændre.
Claus: Kan man overhovdet forestiller sig den ufaglærte arbejdskraft. Der er mange udfordringer. Vi skal
stritte imod med næb og klør. Det er ikke til de unges fordel. Kommunikationen mellem lærer, pædagog og
klub vil blive meget dårlig.
Karl: Hvis det er noget vi kan, så er det at binde folk sammen. I klubben snakker de unge sammen på et helt
andet niveau.
Tina: Vi samarbejder rigtig meget med den lokale skole. Men vi har bekymringer på om der er plads til alle
os klubmedarbejdere i det nye samarbejde.
Per J: Vi skal ud og opfinde nye tiltag.
Ludvig: Vi skal ud og selv opfinde nye tiltag, der viser at vi kan tilbyde tiltag til kommunerne der er
økonomiske rentable.
Per: Vi skal være ligeværdige partnere, det er vigtigt at få skrevet ind i den nye folkeskolelov.

Tina: Hvis man har guldkorn liggende, kan man så ikke rundsende det?
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Per

06. Ansøgninger
Sagsfremstilling
- Winddays
- Ungdomsjamboree
Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)
- Winddays og Ungdomsjamboree - Økonomien vides endnu ikke.
Indstilling
- Oplæg af Ludvig og Søren ang. Winddays og Ungdomsjamboree.
- Ovennævnte til diskussion
06. Hovedsynspunkt og beslutning
Ludvig orienterer om punkterne.
Ludvig: Har bestyrelsen lyst til, at Ludvigs folk skal arbejde videre med det.
Claus: Arbejde videre med det.
Karl: Det lyder som to gode arrangementer. Fedt med et fyrtårn vestpå.
Tina: Det lyder fedt med noget internationalt. Vil gerne bringe de unge i spil til at arbejde på arrangementet.
Frank: Ligger der nogen retningslinier?
Per: Der ligger regionsansøgningsskemaer på nettet. Og retningslinier.
Der er besluttet, at vi vil have 3 fyrtårne i regionen. Fyrtårne skal være landsdækkende. Og bæredygtige,
have en bred appel. Et i vest, et i midt, et i øst.
Per: Det lyder interesant. I må ansøge bestyrelsen om støtte til næste bestyrelsesmøde.
Karl: Kan vi ikke inddrage de unge i arbejdet i disse arrangementer.

07. Indstillingsskemaer – Budget 2014
Sagsfremstilling
- Hvilke arrangementer vil Regioen indstille til Ungdomsringens centrale budget. Deadlinie april.
Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
- Diskussion. Bestyrelsen skal beslutte hvilke arrangementer der skal laves indstillingsskemaere på til
det kommende bestyrelsesmøde – Og efterfølgende behandling på landsrådsmødet 4. maj.
07. Hovedsynspunkt og beslutning
Ludvig: Der vil komme en ansøgning til næste møde.
Vi støtter ”Track Tree” og ”Volume and Dance”, som er besluttet i bestyrelsen.
Søren laver forslag til indstillingerne.
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08. Årshjul – Aktiviteter i Regionen
Sagsfremstilling
Årshjul:
- Januar: Bestyrelsesmøde (15.)
Landsrådsmøde (18.-19.)
-

Februar:

-

Marts: Bestyrelsesmøde (?)
Landsrådsmøde (20.)
Temaformiddag (6.)
Track Tree (23.)
VM i Indefodbold og Cheerleading (16.)
Rock i Rusk (9.)

-

April: Temaformiddag (10.)
Spydspidsnetværk øst (10.)

-

Maj: Landsrådsmøde (4.)
Temaformiddag (7.)
Spydspidsnetværk vest (7.)
Forårskonference (3.)
Klubbernes Dage i Tivoli Friheden (2.-3.)
Megalive Rollespil (4.-5.)
JM i 7 mands fodbold (4.)

-

Juni:

-

Juli: Ferie

-

August: Bestyrelsesmøde (?)
Indkald Generalforsamling

-

September: Bestyrelsesmøde og Generalforsamling (?)
Landsrådsmøde (6.-7.)
Spydspidsnetværk øst (?)
Temaformiddag (?)

-

Oktober: Bestyrelsesmøde (?)
Landsrådsmøde (23.)
Spydspidsnetværk vest (?)
Temaformiddag (?)
Bocart – hos Ludvig
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-

November: Kongres (?)
Temaformiddag (?)
Volume and dance (?)
Skate day (?)
JM i Indefodbold (?)

-

December:

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling

08. Hovedsynspunkt og beslutning
Årshjul er godkendt.
Christian deltager i temaformiddage Øst, Ludvig i vest.
Claus, Christian, Tina og Thomas er ansvarlige for ”Klubbernes dage i Tivoli Friheden” for 2014.
Caj er ansvarlig for ”Volume and Dance”

09. Evt.
Sagsfremstilling

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling

09. Hovedsynspunkt og beslutning
Claus: Vi mangler en proces der binder de unge op på hvad de unge synes om den nye folkeskolelov –
bringer dem sammen til et eftermiddags/aften event.
Peter: Ønsker et punkt på dagsorden ”Ungerådet”. Bestyrelsen nikker ja til dette.
Peter: Ungerådet deltager ikke længere i Dusk-net.
Karl: Ungerådet vil være repræsenteret, bare ikke i Ungdomsringens regi.

10.

Næste møde
Dato:
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Tid: 18.00-21.00

Sted: Resedavej 105, 8600 Silkeborg
Tema: Vedtægter, årshjul og skolereform.
10. Hovedsynspunkt og beslutning
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