
 

 

  
Bestyrelsesmøde – beslutningsreferat. 

 

Tidspunkt: Tirsdag den 11. september, 2018, kl. 17.00-19.00. 

Sted: Kompasset, Dronningborg Allé 1, 8930, Randers 
NØ. 

Referent: Steffen Reng Andersen 

Fraværende: 
 

Morten, Lisbeth, Heidi, Pia, Cecilie 

Meddelelser vedrørende mødet sendes til: steffen.andersen@randers.dk 

 

 
1. Godkendelse af referat fra 

mødet den 
 

 
Beslutningsreferat af 20.06.2018 – godkendt. 

 
2. Gensidig orientering 

 

 
Siden sidst i RU – orientering om:  

 Budget 2019-22,  
 Fårup-klubben,  

 Lokalrådet(SSP),  
 Fremmødeindsats på folkeskoler, 
  Dialogmødet den 3.10.2018.  

 RU havde over 8.000 unge tilmeldt 

aktiviteter i skoleåret 2017/18. Det er 4.500 
forskellige cpr.nr. 

 

 
3. Projekt RUN 

 

 
Finn Sørensen kommer og giver en status på 
projektet, der finansieres af Poul Due Jensens 
Fond. Projektet udmøntes i samarbejde med 
Norddjurs Kommune. 
 
Bestyrelsen fik, via Business-case og 
donationsbrev, en grundig gennemgang af 

projektet og dets vilkår. 
 

 
4. E-sport i RU 

 

 
RU er i gang med at etablere et E-sports-tilbud. 
Finn, der er i spidsen for implementeringen, giver 
en status. 
 
Derudover samarbejder RU med Fårup Skole om 
etablering af et E-sportstilbud via midler fra Elro-
fonden. 
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RU er snart parat til at åbne vores E-sportstilbud, 
hvor vi både henvender os til skoler og 
fritidstilbuddene. Tilbuddet er etableret i 
samarbejde med kommunens IT-afdeling  
 

 
5. Status på et af aftalemålene 

 

 
Randers Ungdomsskole har som et af 
aftalemålene, at implementere en didaktisk model, 
der kan brugs til planlægning af undervisning og 
aktiviteter. Finn fortæller om status på 4MAT. 
 

Status er, at der er uddannet lokal RU-instruktør i 
4MAT, tilgangen kommer til udtryk i vores 
holdbeskrivelser, der er arrangeret lærer-
workshops. OBS på effektmåling og opfølgning på 
implementeringen. 

 

 
6. Ture i RU-regi 

 

 
Ledergruppen har udarbejdet et oplæg til 
principper for studieture i RU. Principperne er nye, 
retningslinjerne er gamle.. 
 
 
Principper og retningslinjer er medsendt som 
bilag. 
 
Bestyrelsen tiltrådte de udarbejdede principper. 
 

 
7. Kommende møder. 

 
Kommende møder - alle møder i tidsrummet 17-
19: 
  
Onsdag den 31.10.2018 – Stålvej 4, 8940 
Onsdag den 11.12.2018 -  

 

 
8. Eventuelt 

 
Fodboldlinjen er oppe på 300 elever, og er 
meget(og det er godt) synlig i medierne. 

 


