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Dagsorden
Regionsbestyrelsesmøde
3. februar kl. 17.00-20.00
Fritids- og ungdomsklubben Holmstrup Mark,
Holmstrupgårdvej 34, 8220 Brabrand
Søren Elmkær
Claus Hansen, Tina Guld,
Thomas Mouritsen, Ane Østergaard Larsen, Palle Madsen,
Karl Kristian H. Rasmussen. Og Næstformand Søren Olsen.
Camilla Elkjær Knudsen, Kenneth Gaardsdal, Charlotte
Rønneberg

Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere

Afbud
Fraværende

01. Næstformand Søren Olsen
Sagsfremstilling
-

Næstformand Søren Olsen deltager på mødet for at:
o synliggøre, hvordan UR centralt kan støtte op omkring
regionen
o drøfte status på stemningen i regionen
o give en kort introduktion til UR generelt – organisatorisk
og lige pt.

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)
Indstilling
-

Orientering

01. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Søren giver en orientering om Ungdomsringen set fra
næstformandsstolen.
o Hvorfor giver vi yde et stykke frivilligt arbejde? Det
giver mening og det er sjovt.
o Landsrådet har brugt tid på at få afklaret kompetence
opgaver – Daglig ledelse og landsrådet. Sekretariatets
opgaver.
o Daglig ledelses opgaver: hvorfor og hvordan.
 Smidigere struktur
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o De 3 ben
 Aktiviteter
 Kompetence udvikling
 Politiske ben
o Folkeskolereformen – forskellige opfattelser af strategi.
Men alle stemte for strategien.
-

-

-

Tina og Peter fortæller om deres bekymringer ift.
Arbejdsopgaver i bestyrelsesarbejdet og den minimerede
bestyrelse.
o Skal allerede nu i gang med at rekruttere nye
bestyrelsesmedlemmer, gerne fra vest.
Søren: måske lave et velkomstmateriale, og besøge de nye
klubber. Bestyrelsen synes det er en god ide. Konsulenten
arbejder på dette.
Peter: Der skal tags kontakt til de nye klubber.
KK: Mere opsøgende arbejde fra Ungerådet ift. At skaffe
medlemmer.

Kongressen:
- Søren: I kan allerede nu begynde at gøde vandene ift. til 2014
kongressen. Kongressen i år var heller ikke ret spændende, men
læg vægt på alle de gode historier, da vi håber på at næste års
kongres igen bliver spændende, med gode dialoger og
diskussioner der rykker Ungdomsringen.
- Claus: Bestyrelsen skal fremadrettet være skarpe på at klæde
medlemmerne på til kongressen. Ungdomsringen skal i sig selv
være så spændende at man har lyst til at deltage, uden at man
pådutter folk at deltage (minus kanvas salg).
- KK: Vi skal ikke ud og stemme dørklokker, vi skal i vores
arbejde og aktiviteter være så interessante at folk selv
henvender sig.
- Claus: Vi var på kongressen ramt af flere forskellige
hændelser, der desværre gjorde at der ikke var så mange der
deltog.
- Søren: Er det et mål at man skal være så stor som muligt,
eller? Vi skal gøre en forskel.
- Peter: Astrids punkter er meget fornuftige.
- Søren: Man skal hvis man vil holde et formøde, holde det i
forvejen, der er ikke længere plads til at holde disse møder på
kongressen.
- Claus: Man skal holde et kongresforberedende møde til 2014.
Konsulenten husker dette. Sæt i årshjulet.
o Alle kongresdelegerede deltager i dette møde, både unge og
voksne.
- Tina: Det var utrygt at sidde på kongressen da vi ikke var
klædt ordentligt på.
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Søren runder region midt’s forslag, og hele processen herom.

02. Godkendelse af referat fra den 18. november
Sagsfremstilling
-

Godkendelse af referat fra den 18. november

Indstilling
-

Til godkendelse.

02. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Godkendt
For fremtiden hedder punktet opfølgning på referatet.

03. Formandsposten
Sagsfremstilling
-

Charlotte og Claus orienterer om formandsposten.

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til orientering

03. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Claus orienterer om formandsposten. Men nu mangler der en
næstformand? Er der nogen der har lyst.
o Bestyrelsen sover på det, og vender tilbage til punktet
senere.

04. Nyt fra Ungerådet
Sagsfremstilling
-

Nyt fra Ungerådet.
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-

Strategi for hvordan Ungerådet for flere unge med på
bestyrelsesmøderne
o Besøg klubber?
o Ungeseminar?
o UngeCamp?
o Kan bestyrelsesmedlemmerne invitere KK og Camilla ud på en
fastlagt dato og tid til at holde et oplæg i pågældendes
klub/Ungdomsskole?

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til orientering

04. Hovedsynspunkt og beslutning
-

-

KK: Ungerådet har fået en hel masse flere unge med, det er
vildt fedt. Ungdomsringens Musikfestival var en succes.
Claus: De unge skal med i bestyrelses folder. – Ungerådet kan
deltage i Tivoli Friheden 1. og 2. maj. med en stand/pavilion
eller som en del af cafepersonalet.
o KK: Det kunne være kanon, det vil vi gerne.
 Husk Christiania cykel til dette arrangement.
o KK tager det med i Ungerådet, og er koordinator på
Ungerådet engagement i arrangementet.
 Skriver på Ungerådets netværk om dette.
Bestyrelsesmedlemmerne invitere KK og Camilla

05. Årshjul
Sagsfremstilling
-

Hvad er der af der af aktiviteter i regionen i foråret?
Hvem er ansvarlig for ovennævnte aktiviteter?
Spydspidsnetværksmøde?
o Dato?
o Sted?
o Tema/Indhold?

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)
Indstilling
-

Til gennemgang.

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

Tigergården • Nørregade 77, 6. • Postboks 109 • 5100 Odense C • Tlf. 70 27 00 50 • Fax 70 27 00 54 • ungdomsringen@ungdomsringen.dk

05. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Årshjulet skal konverteres til word/Pdf
Doodle dato for spydspidsmøde på Samsø
o Bestyrelsen/Spydspidser

06. Nyt fra landsrådet
Sagsfremstilling
-

Formanden redegør for det seneste landsrådsmøde.
Referatet udsendes op til mødet hvis muligt.

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til orientering og input.

06. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Claus orienterer om sidste landsrådsmødet.
o Søren sender referatet ud lige så snart det foreligger.

07. Nyt fra Ungdomsringen
Sagsfremstilling
-

Søren orienterer om nyt fra Ungdomsringen.

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)
Indstilling
-

Til orientering

07. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Søren orienterer

08. Ansøgninger om økonomisk støtte fra regionen
Sagsfremstilling
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-

Der er ikke indkommet nogen ansøgning om økonomisk støtte

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)
Indstilling
08. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Vi arbejder fra UR side på at Lemvig overtager Winddays.

09. Økonomi
Sagsfremstilling
-

Regions økonomi pt.
Husk at aflevere kørselsgodtgørelse for 2013 til Kirsten.

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til gennemgang

09. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Tina at orientere
Claus fremlægger Mads anmodning om indsigt i Temaformiddagenes
regnskab. Bestyrelsens indstilling er at det må Mads godt.
Tina, Peter og Ane snakker sammen om at tage til Odense og lave
nyt budget.

10. Datoer for bestyrelsesmøderne i 2014
Sagsfremstilling
-

Datoer for bestyrelsesmøderne i 2014

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)
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Indstilling
10. Hovedsynspunkt og beslutning
-

11. Evt.
Sagsfremstilling

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
11. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Thomas og Tina vil gerne deltage i 2015 planlæggelsen af Tivoli
Friheden.
o Skriv på Outlook kontakt.

12. Næste møde
Dato: 10. marts
Tid: Kl. 17.00 – 20.00
Sted: Hos Thomas, Nørre Sundbyvej 14B, 8940 Randers SV

12. Hovedsynspunkt og beslutning
- Næste møde:
o Ideudviklingsproces/Visionsdag – brug et bestyrelsesmøde
på dette.
 Rollefordeling
 Kompetencer
 Interessefelter
 Forventningsafstemning
 Visioner
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-

o Spydspidsmøde på Samsø
 2 dage
 Både øst og vest deltager.
Indbyd alle i midt til at deltage på Mandag Middag.
o + folder på hvem der er i bestyrelsen.
Husk de unges visioner.
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