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Dagsorden
Regionsbestyrelsesmøde Midt
24. juni. Kl. 17.00-20.00
SSP og Forebygge, Stemannsgade 9c, 8900 Randers c

Mødetype
Dato & Tid
Sted

Søren
Per Larsen, Ludvig Thesbjerg, Claus Hansen, Tina Glud,
Charlotte Rønneberg, Kenneth Gaardsdal, Marianne Elgaard
Kristiansen, Frank Madsen, Per Jensen, Palle Madsen, Thomas
Mouritsen, Camilla Elkjær Knudsen, Karl Kristian H.
Rasmussen, Christian Wissing Brøndum, Peter Morlan Sajith
Caj Stroland, Marianne, Christian Wissing Brøndum

Referent
Deltagere

Afbud
Fraværende

01. Godkendelse af referat fra den 5. marts
Sagsfremstilling
-

Godkendelse af referat fra den 5. marts.
Gennemgang og opfølgning på beslutninger fra referatet.

Indstilling
-

Til godkendelse

01. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Godkendt

02. Hvad vil de unge i dag?
Sagsfremstilling
-

Hvilke punkter vil i unge være med til inden i går?

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

Til godkendelse
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02. Hovedsynspunkt og beslutning
- Er med ved alle punkter.
-

03. Tema – Ungdomsringens Politikker
Sagsfremstilling
-

Orientering og information om Ungdomsringens nye politikker.

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til orientering

03. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Det samlede politik udkast er stadig ikke til rådighed.
Kommer til august

04. Økonomi
Sagsfremstilling
-

Status og budget ved Charlotte Rønneberg. Se vedhæftning.
Ansøgning om økonomisk støtte, VindKRAFT
Ansøgning om sponsorat fra Albert F. Helmig
Ansøgninger: Gelleraps og JM i fodbold på græs.

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)
-

VindKRAFT: 30.000 kr.
Sponsorat: 5.000 kr.
Gellerups: 5000 kr. Er bevilliget
JM i fodbold på græs: 5000 kr. Er bevilliget

Indstilling
-

Fortsat diskussion og beslutning.
Vindkraft ansøgning, beslutning om evt. godkendelse.
Sponsorat ansøgning, beslutning om evt. godkendelse.
Begge ansøgninger er godkendt.
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04. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Status pr 31/5:
Estimeret med 50.000 kr. Køre med året.
Indt: 46.775 kr. 41% af årsbudgettet
Udg. 73.378 kr. 47% af årsbudgettet
Resultat: Minus 27.000 kr.
Aktiver: 130.000 kr.
Egenkapital: 127.000 kr.

Generelt fornuftigt regnskab.
Kunne godt tænke sig et estimat over Temaformiddagene.
Bruge op til 10.000 kr. pr. foredragsholder.
Bestyrelsesrepræsentant i Temaformiddagene planlægningsgruppen er
Charlotte Rønneberg.
Tak til Kirsten fra Sekr. for god støtte.
2012:
- Charlotte: Det ser super godt ud.
- Per: Flot resultat. Plus på 44.000 kr. og en egenkapital på
160.000 kr.
- Per: Flot aktivitetsniveau.
- Per: Landsrådet; Der skal spares 75.000 kr. Per: Vi vil have 3
fyrtårne. Vi skal holde ved det vi får.
- Jane: Hvis alle arrangementer skal kunne lade sig gøre mangler
der 219.000 kr. på landsplan. Der bliver kigget på hele
budgettet for at finde pengene.
Ansøgninger:
- VindKraft: Ludvig foreligger projektet. – Der er nedsat en
arbejdsgruppe i Ringkøbing med KRAFT og Amer fra Ungdomsgården i
Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern kommune støtter med 50.000 kr.
- Per: Synes vi skal støtte med 30.000 kr. Og så ligge det
centralt 2015.
- Ludvig stemmer også for.
- VindKRAFT: Er indstillet.
- Per: Men med det must, at det kun er for et år.
- Claus: Endelig en aktivitet der ikke er musik.
-

Sponsorat: Enig bestyrelse siger nej.

-

Claus: Der skal være en feedback på de penge der
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gives/Evaluering. Søren følger op på dette. ”JM i fodbold på
græs”, ”Gellareps” og ”Track”

05. Landsrådet. Orientering og input
Sagsfremstilling
-

Status siden sidst
Referat fra seneste Landsrådsmøde er vedhæftet.

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til orientering og input

05. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Jane orienterer om sekr. rolle. Og hendes rolle som admin. Chef.
Jane gennemgår folkeskolereformen.

-

Input til Jane og landsrådet på baggrund af folkeskolereformen.
o Fælles ledelse. – så dør klubben en stille død.
o Viborg – fra 2014 er SFO’erne døde. Stor struktur ændring.
o Hvordan skal Ungdomsringen overleve med alle de klubber der
bliver lukket?
o Hvad kan Ungdomsringen byde ind med?
o Der er nogle ting i Henriks mail der kan bruges i forhold
til synlighed.
o Holde fast i værdierne
o Konsekvens ved lukning af klubberne
 Mister det…
 Hvad kan vi…
o Vi skal sørge for at sidde med i revl og krat, vi ved ikke
hvilken af udvalgene der kommer til at få indflydelse.
o Fokus på den åbne skole – forpligtende samarbejde. Klubber
ligestilles med musikskoler osv.
o Skoleledelsen tænker os ikke ind et sekund, bekymrende.
o UR ligger et lokalt politisk pres.
 På skrift, at skoleledelsen skal samarbejde med
klubber.
o Åben for nye muligheder.
o Viborg – Ledelse i nye rammer.
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 Skoleledelserne bliver ansat på åremål.
o Vi skal ikke regne med at skoleledelsen tager initiativ
o UR skal kæmpe for at klubberne bliver skrevet ind i et
forpligtende samarbejde.
o Der skal være en selvledelse på klubberne.
o Der ligger nogle elementer i den nye pædagoguddannelse, der
er nogle muligheder der, vi skal sadle mens tid er.
o Vi skal holde fast i vores faglige stolthed.

-

Janes slides sendes ud sammen med referatet.

-

Kommunikationsstrategi UR:
o Charlotte vil gerne hjælpe med dette.
o Eller Thomas Bigum
o Kig på SSP facebook for inspiration.

-

Per orienterer om seneste landsrådsmøde.

06. Forslag til vedtægtsændringer
Sagsfremstilling
-

Gennemgang af Region Midts forslag.

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til vedtagelse

06. Hovedsynspunkt og beslutning
-

-

Landsrådet vil gerne, at forslaget bliver gennembearbejdet noget
mere – ex. nedsættelse af arbejdsgruppe. Hvis bestyrelsen nikker
ja til dette, vil det forsinke processen.
Vi skal være meget opmærksomme på DUF bevillingen.
Der skal præciseres en tidsramme for arbejdet.
Bestyrelsen nikker ja til, at der nedsættes en arbejdsgruppe.

07. Projektskemaer
Sagsfremstilling
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-

Til orientering

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til orientering

07. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Sendes til Per onsdag.

08. Årshjul – Aktiviteter i Regionen
Sagsfremstilling
-

Bemærk at Megalive Rollespil er blevet flyttet fra maj til 21.
september. Og at der nu er fundet en dato for Bocart, det blev
den 21. oktober i Skive. Jeg har også sat dette ekstraordinære
bestyrelsesmøde ind i årshjulet.

Årshjul:
- Januar: Bestyrelsesmøde (15.)
Landsrådsmøde (18.-19.)
-

Februar:

-

Marts: Bestyrelsesmøde (5.)
Landsrådsmøde (20.)
Temaformiddag (6.)
Track Tree (23.)
VM i Indefodbold og Cheerleading (16.)
Rock i Rusk (9.)

-

April: Temaformiddag (10.)
Temaformiddag (30.)
Spydspidsnetværk øst (10.)
JM i 7 mands fodbold (27.)

-

Maj: Landsrådsmøde (4.)
Spydspidsnetværk vest (7.)
Forårskonference (3.)
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Klubbernes Dage i Tivoli Friheden (2.-3.)

-

Juni: Bestyrelsesmøde (24.)

-

Juli: Ferie

-

August: Bestyrelsesmøde (20.)
Indkald Generalforsamling

-

September: Bestyrelsesmøde og Generalforsamling (17.)
Landsrådsmøde (6.-7.)
Spydspidsnetværk øst (?)
Temaformiddag (8.)
Megalive Rollespil (4.-5.)

-

Oktober: Bestyrelsesmøde (22.)
Landsrådsmøde (23.)
Spydspidsnetværk vest (?)
Temaformiddag (30.)
Bocart – hos Ludvig (21.)

-

November: Kongres (?)
Temaformiddag (21.)
Volume and dance (16.)
Skate day (12.)
JM i Indefodbold (2.)

-

December:

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til orientering.
Jeg har vedhæftet et nyt Årshjul.

08. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Ludvig: Bocart slettes. Vi har fået 275.000 kr. til en ny bane.
Vi laver i stedet et arrangement 2014.

09. Skolereform – hvor står vi nu?
Sagsfremstilling
-

Se punkt 5

[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. 7027 0050 • Fax 7027 0054 • ungdomsringen@ungdomsringen.dk

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

Se punkt 5

10. Ungerådets fremlæggelse
Sagsfremstilling
-

Ungerådet fremlægger for bestyrelsen hvad de har snakket om i
dag.
Weekendtur – Peter Sajith Morlan

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til orientering
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10. Hovedsynspunkt og beslutning
-

-

Ungerådet havde en fantastisk miljøcamp. Og et super arrangement
på Folkemødet på Bornholm. Vi kom godt omkring.
Ungerådet er også i gang med uddannelsestilbud sammen med
Charlotte.
Ungerådets Facebook køre også godt.
KK har deltaget på en konference om læring på Norddjurs. Kanon
dag. Det var godt, at det der var fokus på de unge i
Folkeskolereformen, det var på tide.
DUSK net er nedprioriteret af rent tidsmæssige grunde. KK vil
gerne, at vi igen deltager i DUSK.
KK: Unge skal deltage på generalforsamlingen.

Kommentar:
- Weekendtur: Mødes lørdag kl. 14.00, og overnatter til næste dag.
Det seriøse med hygge.
- Claus: Samsø idéen kan bruges her.
- Per ser gerne deltagelse i DUSK

Bestyrelsen synes ungerådet har lavet et kanon stykke arbejde. Og flot
initiativ med klimacampen.

11. Mødested til generalforsamling?
Sagsfremstilling
-

Der skal findes et mødested til generalforsamlingen der passer
de fleste.

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling
-

Til vedtagelse

11. Hovedsynspunkt og beslutning
-

Viborg

12. Evt.
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Sagsfremstilling

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

Indstilling

12. Hovedsynspunkt og beslutning
-

13.

Spydspidsmøde: Aflysninger skyldes en hektisk periode. Vi SKAL
have det op og køre igen til efteråret.
o Skal på dagsorden den 20. aug. – Strategi.

Næste møde
Dato: 20. august
Tid: 17.00-20.00
Sted: Skive, hos Ludvig
Tema:

13. Hovedsynspunkt og beslutning
Punkt til næste møde:
- Evaluering af ”Klubbernes dage i Friheden”
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