
 

 

  
Bestyrelsesmøde – beslutningsreferat fra onsdag den 8. februar, 

2017. 
 

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00 

 
Sted: 

 
Kompasset – Dronningborg Allé 1, 8930, Randers 
NØ. 
 

 
Referent: 

 
Steffen Reng Andersen 

 
Fraværende: 

 
Karina Steensgaard og Heidi Bengzon 

 

 
1. Godkendelse af referat 

 

 
Godkendelse af referat fra mødet den 1.12. 2016. 

 
2. Nyt fra RU 

 
 Høringssvar til Ny uddannelsespolitik(bilag) 
 HU – FM – FU 
 Center-beskrivelser(bilag) 

 
RU´s høringssvar forsøger at spille 

ungdomsskolen ind i politikken – er blevet positivt 
modtaget. Kommende høringssvar laves efter 

følgende procedurer: 

 Enten laver Steffen et udkast til et 
høringssvar, som kommer omkring 

formand for bestyrelsen og næstformand i 
MED 

 Eller, og dette ved store ”ting”, samles 

bestyrelsen og laver fælles 
gennemarbejdet høringssvar. 

 

Centerbeskrivelserne blev behandlet, og der var 
positive tilbagemeldinger. En enkelt centerskriv 
blev foreslået justeret. 
Godt at genskrive virksomheden – det gør os 
skarpere. 
Skal senere danne grundlag for en RU-rapport -  
virksomhedsbeskrivelse. 
 
Opfordring til bestyrelsesmedlemmerne om, at 
komme med temaer til dagsordenen. Send til 
Steffen. 
 



 

 

Projektskolens folder blev omdelt – en beskrivelse 
af et revideret HU-tilbud, som tidligere hed 
Stenagergård. 

 
Kaosambassaden har, på baggrund af politisk 
forespørgsel, udfærdiget en status, der indeholder 

en oversigt if. deltagere, samarbejdspartnere og 
projekter – tankerne bag tilbuddet. 
 

Valgfag i RU-regi under godkendelse i 
forvaltningen. Værnsregel begrænser RU´s 
muligheder, mens lokal tænkning giver 
muligheder. 

 
Lisbeth nævnte oplæg på Værket til 
kulturinstitutioner – ”Historier på spil” – 

samarbejde på tværs 
 
Erasmus+ er blevet godkendt 

 
Kaosambassaden var en del af 
kulturarrangementet på Rådhuspladsen 

 
Demokratimodellen revideres og udvikles – klub- 

og ungeråd 
 
Ungdomsskoledag den 11.3.2017 på Nyholm 

 
Processen med en ny HU-leder skrider frem som 
planlagt. Processen har været rigtig god, med 

blandt andet fælles dialogmøde if. profil og 
opslag. 
 

3 afdelinger på ski-lejrskole 
 
Projektskolen – Håndværk og Design  

 

 
3. Regnskab, 2016 

 

 Gennemgang af samlet RU-forbrugsrapport 
(bilag) 

 Kommende regnskab for 2016 

 
Regnskabet for 2016 i RU-regi blev godkendt. 
 

Det er flot ramt – god økonomistyring i 
organisationen. 
 



 

 

En overførsel på ca. 500.000 kr., der blandt andet 
indeholder SSP-midler via Social Pejling + 2017 
driftsmidler til et fællesprojekt med UU. 

  

 
4. Budget, 2017 

 
 Bevillingsgrundlaget for RU 
 Gennemgang af RU-budget,2017 

 
Modellen for budgetopbygning er tidligere 
godkendt i bestyrelsen. Bevillinger for 2017 er 
fordelt efter modellen, og giver dermed 

budget2017, som blev drøfte og godkendt på 
mødet. 

 
5. Kommende møder 

 
Onsdag den 5.4.2017, fra kl. 17.00-19.00 – 
mødested – Fritidsmiljø Nord, Nørrevangsskolen, 
Glentevej 15, 8930, Randers NØ. 

 
Onsdag den 7.6.2017, fra kl. 17.00-19.00 – 
mødested – Projektskolen, Stålvej 4, 8940, 

Randers SV. 
 
 

 
6. Eventuelt 

 

 
 Dagsorden til kommende møder udskrives 

af Steffen, så den kan deles rundt. 
 Bilag, som sendes ud sammen med 

dagsordenen, udskrives ikke til omdeling 
 Aldersgrænser ønskes taget op i 

bestyrelsen 
 RU-stillingsopslag – kunne der udsendes 

en advis til RU-ansatte. Tages op i MED. 
 Kom med temaer til et kommende årshjul, 

der skal udarbejdes for bestyrelsens 
arbejde 

 Hvordan kommer de unge i bestyrelsen i 
spil? 

 

 


