Bestyrelsesmøde – resumé

Tidspunkt:

Torsdag den 2. juni, 2022, kl. 17.00-19.00.

Sted:

Stålvej 4, 8940, Randers SV

Referent:

Steffen Reng Andersen

Fremmødte:

Thomas, Ole, Jacob og Alex

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

1. Godkendelse

Beslutningsreferat af 31.03.2022 - godkendt

af referat fra
mødet den

2. Tema-punkt

På Stålvej har RU to tilbud til unge i Randers Kommune, nemlig
inklusionsprojektet RUN, og fremmødeindsatsen FIT.
Lederen for de to tilbud, Claus Røjkjær, kom og gav en status på de to
tilbud. Særligt fokus var på RUN, der har bevillingsudløb med
udgangen af 2022.
Vi drøftede mulige forlængelses-scenarier for RUN.
Der var vedhæftet et rapport-ekstrakt af den store RUNevalueringsrapport, der er udarbejdet af ekstern evaluator, Aydin Soei,
fra RUC. Eksemplarer af den store rapport blev uddelt mødet.
Opsamling:
FIT – Claus fremlagde status, uddelte evalueringsopsamlinger fra
elever, forældre og samarbejdspartnere på FIT.

RUN – Claus gav en status på arbejdet, blandt andet corona-tidens
betydningen for de unge i RUN, og RUN-tilbuddet.
Det har været drøftet mellem UU og forvaltningen, hvorvidt et
underforbrug på FGU-kontoen kunne finansiere RUN, da det er inden
for samme ungemålgruppe. UU Randers støtter en forlængelse af
RUN.
Der udarbejdes pt. en sagsfremstilling vedr. RUN i forvaltningen, dels
som en evaluering af perioden 2020-22, dels som grundlag for en
eventuel forlængelse. Denne sagsfremstilling skal på kommende SKUmøde.
Bestyrelsen drøftede mulige scenarier for videreførelse af RUN:
 Muligheden for at fortsætte som nu, hvor UU og RU
medfinansierer med en bevilling fra politisk side;
 Muligheden for del-finansiering fra underforbruget på FGUmidlerne;
 Om ungdomsskolen kunne få opgaven med at drifte RUN, men
uden at få tilført midler.

3. Nyholmsvej
12 + 6

Der blev givet en status på Nyholmsvej 12 og 6. Dels på de afviklede
visionsprocesser, hvor der var involvering af unge og medarbejdere,
dels på processen med et muligt køb af Nyholmsvej 6.
Ejendomsservice og skoleforvaltningen har gang i udarbejdelsen af en
business-case.
Opsamling:
25 unge og 25 medarbejdere har deltaget i involveringsprocessen
vedr. Nyholmsvej. Kort fortalt var fokus på:
Hvad kunne vi gøre/tænke os med den eksisterende location (nr. 12),
som vi råder over?
Hvis vi får lov til at købe ”6-eren”, som vi pt. lejer og er til salg, hvad
kunne vi så gøre/tænke os?
Finn Sørensen har stået for processerne.

Et muligt køb af ”6-eren” ligger pt. til bearbejdelse i Ejendomsservice,
der laver et business-case.

4. RU-økonomi

Orientering om RU-økonomien med udgangspunkt i friske
forbrugsrapporter (fra Nemøkonomi og KMD-Opus) pr. 1.juni,2022.
Disse var medbragt til mødet, og vi gennemgik dem sammen.
Opsamling:
RU har forbrugt mere i hver måned i perioden januar-maj, 2022, end
samme periode i 2021. Vi har gang i mange aktiviteter med unge.
Budgetterne forventes at holde, og vi har en overførsel fra 2020 og
2021.

5. Gensidig
orientering

6. Kommende

Vi fortalte om siden sidst i RU
- Ungemiljø i nordvest
- RU-sommeraktiviteter
- Randers Festuge
- RFE
- Styrket ungeindsats for udsatte unge i Randers og SSP+
- Velfærdsalliance mellem Randers Kommune og DBU
- Samarbejde m. Fårup Skole
- Ungeråd
- Speakers Corner + Folkemødet, 2022
- RU-film
- Samarbejde m. Vestervang

Kommende møder i 2022:

møder
Torsdag den 22.9.2022, kl. 17-19
Torsdag den 01.12.2022, kl. 17-19

