
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde – beslutningsreferat. 

 

 

Tidspunkt: 

 

 

Tirsdag den 8. juni, 2021, kl. 17.00-19.00. 

 

Sted: 

 
Google Meet – link kommer senere 
 

 

Referent: 

 

 

Steffen Reng Andersen 

 

Fremmødte: 

 

 

Rikke, Lisbeth, Ole, Jan G., Nikolaj, Steffen L. 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 
mødet den 

 

 

Beslutningsreferat af 14.4.2021 - Godkendt 

 
2. Gensidig orientering 

 

Vi fortæller om siden sidst i RU 

- Herunder RU under COVID-19 
 

 Vi planlægger fuld opstart på alle RU-
platforme i august 

 Politisk indstilling udarbejdet på 
forlængelse af TOT – RU er en del af dette 

 En meget positivt proces og et meget 
resultat vedr. A20. Både medarbejdere og 
ledelse giver udtryk for dette. 

 Tilmeldingsstatus på undervisningshold til 

det kommende år ser positivt ud. 
 Diplom Danmark-konceptet er nu færdigt, 

og klar til at komme ud 

 Fodboldlinjen Randers ser ud til at komme 
tæt på 1.000 tilmeldte elever til skoleåret 
2021-22 

Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk eller mobil 25 58 28 26 
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 RU´s FIT-tilbud er nu en del af Randers 
Kommunes indsats-trappe i forhold til 
arbejdet med fremmøde 

 HU-elevtallet ser fint ud til det kommende 
skoleår – der er fuldt booket. 

 Klubber og Fritidsmiljøer har aftalt 
individuelle intro-forløb i august med alle 
folkeskoler 

 Forfatter-holdets bodudgivelser sker dette 

år via Facebook og ungdomsskolens 
hjemmeside. 

 Knallert- og førstehjælpshold afvikles i stort 

antal efter aftale med corona-hotline og i 
skole-bobler 

  Der foregår både fritidsundervisning inde 

og ude 
 Herudover online-undervisning 

 Milife og TOT kører 

 Enkelte elever fra andre folkeskoler på 
Nyholm 

 

 
3. Center for Fritidsmiljøer & 

Demokrati 

 

Henrik Bille kommer og giver et oplæg vedrørende dette 

RU-center. 

Oplægget kommer blandt andet til at omhandle: 

 Centrets organisering og struktur 
 Hvad er ”de store tanker” bag arbejdet? 
 Hvad indeholder dette center? Herunder 

Relationsmedarbejdere, RFE, Ungerådet, 
Klubassistentuddannelsen + m.m. 

 

Opsamling: 

 Den geografiske placering af klubber og 

Fritidsmiljøer 
 2.000+ unge før corona 

 Åbningstider koordineret med foreningerne, 
således vi i fællesskab kan give de unge 
det bedst- og bredest mulige 

 Sidste års sommeraktiviteter havde ca. 
1.000 unge tilmeldt 

 RU i City – relationsmedarbejderne 
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 RU On Tour 

 
4. RU-sommer-tilbud 

 

 

RU vil igen denne sommer prøve at tilbyde unge aktiviteter 
og undervisning i sommerferien. 
 

Planlægningen bliver i et tæt samarbejde med forvaltningen 

og kommunens corona-fagpersoner. 

 

Vi præsenterer et tilbud ud fra devisen: ”Det muliges kunst”, 

da meget af det vi lavede sommeren 2020, ikke kan lade sig 

gøre i 2021. 

 

Opsamling: 

 Corona-hotline har ikke godkendt en 
gentagelse af vores Nyholm-aktiviteter, 

derfor gentages disse ikke. 

 Vi tilbyder blandt andet: Cross; Cykel- og 
knallertværksted; Kunst; Vildmark; bocart; 

Street; Foto; Fitness; Japansk; Motor; 

Yoga; Outdoor; Kor;  
 

  

 

5. RU-økonomi 
 

Bestyrelsen modtager en orientering om ungdomsskolens 

økonomi. Herunder: 

 Hvad er forbrugsstatus? 
 Hvor står den årlige proces med 

overførslen mellem budgetår? 
 Mulig prognose på resten af 2021. 

 

Opsamling: 

 Forbruget er pt. lavere en på samme 

tidspunkt sidste år. Dels på den samlede 
enhed, dels på de fleste platforme 

 Overførslen (ca. 450.000) fra 2020 afventer 

vi udmelding på. 
 Vi forventer ekstraudgifter på vores RU-

sommerprogram. 
 Økonomien ser god ud. 
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6. Eventuelt 
 

 Har vi oplevet medarbejderfrafald (nyt job) 
under corona? Nej, det har vi pt. ikke. 

 Frafald blandt unge? Vi kan ikke sige noget 
endnu i forhold til klubber, da de stadig er 
lukket efter aftale med skolechef og corona-
hotline. Tilmeldingerne til us-hold ser pt. 
godt ud. 
 
 

 
7. Kommende møder. 

 
Kommende møder i 2021:  
 

 Tirsdag den 7.09.2021, kl.17.00-19.00 

 Tirsdag den 30.11.2021, kl. 17.00-19.00 
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