Bestyrelsesmøde – referat

Tidspunkt:

Torsdag den 31. marts, 2022, kl. 17.00 - 19.00

Sted:

Nyholmsvej 12, 8930 Randers NV

Referent:

Steffen Reng Andersen

Fremmødte:

Mathias, Lisbeth, Anne Grete, Jacob, Alex, Ole, Peter N.,
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 25.01.2022 - godkendt

2. Konstituering
af
bestyrelsen

Jævnfør vedtægterne skal bestyrelsen konstituere sig på første

møde. Du

kan læse vedtægterne her:
https://ungdomsskolen.randers.dk/media/5723/styrelsesvedtaegt
-for-randers-ungdomsskole-pr-1-august-2018.pdf
Da vi til dette møde har klarhed over de udpegede medlemmer,
og derudover har valg hvert andet år på forældre- og
medarbejderrepræsentanterne, så vender vi lige vedtægter og
praksis.
Beslutning:
Formand, Steffen Ludvigsen, og næstformand, Jan Guldmann,
fortsætter begge i deres hverv.

3. Fokus på
klubber og
ungemiljøer

Som drøftet på seneste møde, så arbejdes der i forvaltningen på
en sagsfremstilling vedrørende et forslag om etablering af et
ungemiljø i Randers nordvest.
Randers Ungdomsskole har endnu ikke modtaget skriftligt
materiale vedrørende ovenstående.
Derudover har Skole- og Uddannelsesudvalget sat
klubstrukturen i Randers på deres liste over temaer, der skal
behandles politisk i valgperioden.
Derfor har vi klubber- og fritidsmiljøer på som tema, således vi
kan være på forkant.
Henrik Bille deltager på mødet.
Opsamling:
Dagsordenen er nu ændret således, at der ikke bliver en isoleret
behandling af et ungemiljø i nordvest, men dette i stedet løftes
ind som en del af en større sagsfremstilling omhandlende den
fremtidige ungdomsskoleklubstruktur.
SKU-udvalget har på deres møde den 28.03.2022 besluttet, at
ungdomsskoleklubstrukturen, jf. ovenstående, er et tema på
deres arbejdsplan for perioden 2022-25.
Der arbejdes i forvaltningen med sagsfremstillingen
omhandlende ovenstående, og den fremsendes til RU til
kvalificering.
Bestyrelsen drøftede den nuværende
ungdomsskoleklubstruktur, og perspektiverede oplevelser,
erfaringer og holdninger ind i den kommende proces:





Ønsket om fleksibilitet
Dynamisk udmøntning i forhold til ungdomskultur,
ændringer i omverdenen og demografi
Fleksible og mobile enheder og tilbud
Tilgængelighed og tilbud året rundt

4. RU-økonomi

Årsresultatet for 2021 er kommet, og vi gennemgår dette
sammen.
Årsresultatet er vedhæftet som bilag.
Opsamling:
 Årsresultat for 2021 er en overførsel på 1.477.909kr.
 Heraf er 802.094kr. indtægter, og en overførsel fra 2020
på 733.300kr., der i 2021 blev til 675.815kr.
 RU har således forbrugt af budgetoverførslen fra 2020 i
2021.
 Overførslen bruges til udskiftning af access-points –
anslået minimumsudgift 300.000kr., og tilbagebetaling af
elevindbetalinger på aflyste studieture i uge 7 grundet
corona.
 Når vi har et overblik i forhold til ovenstående, og et
forbrugsoverblik på 2022, så kigger vi på overførslen
igen.

5. Gensidig
orientering

Vi fortæller om siden sidst i RU
- Herunder Pædagogisk Motiverende Processer
- Historier på spil – om frygt, krig og Ukraine.
- Møde den 29.03.2022 om effektiviserings- og
sparekatalog for budget 2024-26. Der skal findes
henholdsvis 4,2 mill., 8,4 mill. og 12,6 mill. i perioden.
- Mulig RUN-forlængelse
- SKU-arbejdsplan for 2022-25.

6. Kommende
møder

Kommende møder i 2022:
Torsdag den 02.6.2022, kl. 17-19 - Kaosambassaden
Torsdag den 22.9.2022, kl. 17-19
Torsdag den 01.12.2022, kl. 17-19

