Bestyrelsesmøde – Beslutningsreferat

Tidspunkt:

Tirsdag den 5. oktober, 2021, kl. 17.00-18.15

Sted:

Glentevej 15, 8930, Randers NØ

Referent:

Steffen Reng Andersen

Fremmødte:

Rikke, Ole, Michael, Jan N., Steffen L., Nikolaj

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

1. Godkendelse af referat fra
mødet den

Beslutningsreferat af 8.6.2021 - godkendt

2. Gensidig orientering

Vi fortæller om siden sidst i RU
- Herunder genstart, Folkemøde,
sommeraktiviteter

3. Dialog-møde med udvalget

Den 5.10.21 er der inviteret til dialogmøde med
Skole-og uddannelsesudvalget, også kaldet SKU.
De inviterede er bestyrelsesformand,
forældrerepræsentanter og skolelederen.
På mødet skal vi drøfte Randers Ungdomsskoles
aftalemål for perioden 2020-22.
RU´s aftalemål er vedhæfte som bilag, og under
dette punkt gives en status.

Opsamling:
Afrapporteringens materiale blev uddelt under
mødet.
RU´s afrapportering på aftalemål blev drøftet på
mødet, og godkendt.

4. RU-økonomi

Bestyrelsen modtager en orientering om
ungdomsskolens økonomi. Herunder:
 Hvad er forbrugsstatus?
 Hvor står den årlige proces med budgetforhandlinger
 Mulig prognose på resten af 2021.
Opsamling:
Grundet fremrykket starttidspunkt for dialogmødet
med SKU, så blev dette punkt udskudt

5. Bygninger og RU

RU har i 2017 indgået et lejemål vedr. Hal 6, og
grunden beliggende bag ved Nyholmsvej 12.
Under punktet drøftes nuværende lejeaftale og
mulige fremtidsperspektiver/potentialer.
Endvidere står der i den politisk besluttede
klubstruktur af 2011, at der skal være ”et
kraftcenter” i Randers NV. Disse lokaler på
Vestervangsskolen mistede vi i forbindelse med
den nye skolestruktur.
Er der andre muligheder i NV, for eksempel
Bakkevej 1, 8920, Randers NV?
Opsamling:
Bygningerne på Bakkevej 1 – vi afsøger
mulighederne for et eventuelt lokalefællesskab.

Nyholmsvej 6 – der er netop kommet en
huslejestigning, der er ret stor, og gør lejen relativt
høj.
Bestyrelsen ønsker igangsætning af en proces,
der skal undersøge formalia i forhold til
mulighederne for et eventuelt køb.

6. Status fra Center for
Undervisning & Læring

Peter Larsen, afdelingsleder, kommer og giver jer
et indblik i centrets aktiviteter og en status på
genstarten. I kommer til at høre om:
 Samarbejdet m. skolerne og
ungdomsuddannelserne
 Fritidsundervisningen
 Folkemødet
 Kommende tiltag
Opsamling:
Afdelingslederen for Center for Undervisning &
Læring, Peter Larsen, gav med udgangspunkt i
omdelt materiale, en status på området.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med status.

7. Kommende møder

Kommende møder i 2021:


Tirsdag den 30.11.2021, kl. 17.00-19.00

