Bestyrelsesmøde – beslutningsreferat.

Tidspunkt:

Tirsdag den 1. december, 2020, kl. 17.00-19.00.

Sted:

Kaosambassaden, Stemannsgade 9D, 8900, Randers C

Referent:

Steffen Reng Andersen

Fremmødte:

Sofie, Michael, Jan N., René, Nikolaj, Steffen L.

Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk eller mobil 25 58 28 26

1. Godkendelse af referat fra
mødet den

Beslutningsreferat af 7.10.2020 - godkendt

2. Gensidig orientering

Siden sidst i RU

-

-

-

-

3. Kaosambassaden

Der er opstillede medarbejder-kandidater til
bestyrelsen fra alle 3 afdelinger, og der skal
afholdes afstemning
Invitation fra skolebestyrelsen på
Vestervangsskolen til dialog om etablering af
klub-/fritidsmiljø
Fremmøde-, Inklusions- og Trivsels-tilbuddet i
RU-regi bliver en del af Randers Kommunes
fremmødeindsatser, der tydeliggøres via en
trappemodel
Dialogmøde med SKU, og RU´s aftalemål

Bestyrelsen får en guidet tur rundt på Kaosambassaden, og
hører mere om stedet.

Guidet tur rundt i huset med en ung bruger.








4. Tema – SSP og
forebyggelse

Vi følger op på seneste mødes punkt vedr. Skole- og
Uddannelsesudvalgets (SKU) beslutning d. 25. august
under sagen: ”Opfølgning på forslag fra Venstre og SF vedr.
forebyggende indsats vedr. unge og stofmisbrug”.
Der er nyt om processen, og der er udarbejdet et forslag.






5. RU-økonomi

Startet i 2008 som et midtby-tilbud
Målgruppen op til 25 år.
Udviklet sammen med unge, og der er høj
grad af bruger/ungeindflydelse
4 åbningsdage om ugen – mandag til
torsdag
En social platform og en undervisnings- og
værkstedsplatform
40-50 brugere pr. dag.

Forslaget skal behandles på SKU-møde i
december.
Forslaget er udarbejdet af en
arbejdsgruppe i forvaltningsregi.
Der er flere muligheder for politikerne at
vælge imellem, når de skal beslutte,
hvilken model de vil have.
Afhængigt af ovenstående valg, så varierer
økonomien, og dermed de driftsmæssige
konsekvenser, for SSP-området.

Status på RU-økonomien, dels på de enkelte dele, dels på
den samlede helhed.
Der medbringes friske økonomirapporter
RU får en overførsel mellem 2020 og 2021, og tager højde
for:
RU har tilbagebetalinger på aflyste studieture grundet
corona – op til 250.000kr.
Vi har fondsmidler i 2020-budgettet, der skal overføres til
driften af RUN i 2021, dels det aftalte efterværnsforløb i

projektaftalen med PDJF, dels den videre drift af RUN i
2021.
RU opgraderer på WC- og undervisningsfaciliteter.
Derudover arbejdes der på større tilgængelighed på Nyholm
via chip-løsning, samt ude-undervisningsmaterialer.

6. Eventuelt

7. Kommende møder.

Planlægning af kommende møder i 2021:







Tirsdag den 9.2.2021, kl. 17.00-19.00 –
Klubmiljøet på Nørrevangsskolen
Tirsdag den 13.4.2021, kl. 17.00-19.00 –
Klostervej 40
Tirsdag den 8.6.2021, kl. 17.00-19.00
Tirsdag den 7.09.2021, kl.17.00-19.00
Tirsdag den 30.11.2021, kl. 17.00-19.00

