
 

 

  
Bestyrelsesmøde – beslutningsreferat. 

Tidspunkt: Onsdag den 6. november, 2019, kl. 17.00-19.00. 

Sted: Klubben på Bjerregrav Skole, Over Fussingvej 7, 
8920, Randers NV. 

Referent: Steffen Reng Andersen 

Tilstede: Lisbeth, Heidi, Jette, Jan N., René, Jan G., Nikolaj 

 
Meddelelser vedrørende mødet sendes til: steffen.andersen@randers.dk 

 
1. Godkendelse af referat fra 

mødet den 
 

 
Beslutningsreferat af 4.6.2019 - godkendelse 

 
2. Gensidig orientering 

 

 
Siden sidst i RU – gensidig information. 

 Historier-på-spil-holdet vandt ikke prisen, 

men havde en god oplevelse. 
 Besøg af SKU-udvalget 
 Talents Of Tomorrow – TOT 

 RUN 
 Fodboldlinjen 
 USK-dagen. Ny tilgang – en 

medarbejdergruppe går med opgaven 

 Skate-anlæg. Proces i gang Kultur & 
Fritidsudvalget 

 I undervisningsregi – besøg af DR-Ultra if. 

Skitur og knallert – vinkel: Når unge gør 
noget første gang. TV2-OJ-praktikanter har 

besøgt MasterMind-samarbejdet. 
 

 
3. RU´s styrelsesvedtægt 

 

 
Vi drøfter RU´s styrelsesvedtægt i fællesskab med 
fokus på, hvem gør hvad? 
 
Styrelsesvedtægten er vedhæftet som bilag. 
 
Jette gennemgik vedtægterne med fokus på 

kapitel 4. 

 
4. RU og eventuelle 

spareforslag 

 
Forvaltningen har udarbejdet spareforslag i 
budgetforslaget for 2020-2023. 
 
RU er foreslået besparet med 1 million i hvert af 
de kommende budgetår. 
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Vi drøfter i fællesskab situationen, og hvordan vi 
retningssætter den videre proces. 
 
Beslutning: 
  

 RU skal spare 1 million i perioden 2020-

2023. 

 OBS på, at der herudover er en generel 

årlig besparelse i hele kommunen på 0,5%. 

2020 er måske fritaget på skoleområdet 

 I de kommende års budgetarbejde laver en 

prioriteret budgetlægning, der er 

differentieret i udmøntningen af besparelser 

Dette fordrer, at politikerne involveres i 

processer, der tydeligt fortæller RU, hvilke 

serviceniveauer der ønskes, på RU´s 

enkelte områder. 

 Bestyrelsens forslag til forvaltningen er, at 

millionen i 2020 tages på HU-bevillingen, 

mod at serviceniveauet nedjusteres 

 Millionen kan udmøntes på anden vis i 2021 

 Der skal laves en indstilling fra bestyrelsen 

til politisk niveau omhandlende en 

klubstruktur-proces. Hvilket serviceniveau 

vil politikerne have i fremtiden på Fritidsmiljø 

og klubområdet? 

 

 
5. Eventuelt 

 

 
 

 
6. Kommende møder. 

 
Tirsdag den 3.12.2019, kl. 17.00-19.00. Nyholm. 
 
Planlægning af møder i første halvår, 2020. 
 

 


