REFERAT
UNGDOMSSKOLE-BESTYRELSEN
Mødedag og dato:
Afbud fra:

27.02.2019
Mikael, John, Jes, Momme, Palle, Jannie.

Fraværende:

Sisse, Cecilie, Line og Anna Marie

Mødedeltagere:

Lena, Peer, Ulla

1. Rundvisning i Hinnerup Fritidscenter
Da vi kun var 3 mødedeltagere, der alle kender huset, droppede vi rundvisning.
2. Tema med Ungerådene.
Vi startede med lidt intro, så pizza og en ”Gæt hinanden-leg”
I gruppearbejde skulle de unge via I Pad søge inspiration i andre USK’er og hver
gruppe skulle komme med forslag til ét outdoor-hold og en andet hold.
Der kom fine ideer, som nu er overgivet til Mette og Tine.
Til sidst stillede de 2 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer spørgsmål til de unge.
Også hér kom der gode ideer.
4. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
5. Siden sidst i Ungdomsskolen.
Tur i påske til Paris er skiftet ud med Berlin, da Paris er lidt utryg for tiden.
Ungdomsskolekonferencen er afholdt med gode foredrag.
Administrationen er gået i gang med at implementere nyt USK-program til
hjemmeside, tilmeldinger o.l.
SSP årsrapport 2018 er kommet og skal fremlægges på årsmøde d. 25. marts.
Bestyrelsen drøfter den på enten april eller junimødet.

6. Økonomistatus.
Vi har brugt 14% og der er gået 17% af året, så det ser OK ud.
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7. Status på Ungdomstilbud i Sløjfen i Hadsten.
Bestyrelsesrepræsentanter er inviteret til en workshop d. 5. marts med øvrige
interessenter og politikere om det videre arbejde. I den forbindelse er det vigtigt at vi
som Ungdomsskole holder fokus på, at vi nødvendigvis må betragtes som en
hovedinteressent jf. de tidligere politiske beslutninger.
Vi skal påpege, at
 ved delelokaler som f.x. kreativt værksted skal vi have eget depot.
 der ikke bygges for småt (helst med plads til 100 personer)
 der bliver nogle selvstændige lokaler til UK/USK-hold, mens andre lokaler godt
kan deles.
 de unge kan være der på egne præmisser og at andre brugere må acceptere
lidt liv og støj
 vi ikke skal underlægges at købe mad og drikke i cafeen.
 der skal være noget udeareal med bl. a. plads til boldspil og bålplads
Idé: der etableres en ny bro over åen med adgang til og fra Sunds plads for de
unge

8. Eventuelt.
Husker vi at invitere de 3 repræsentanter fra Ungerådet til bestyrelsesmøderne?
Valg af ny forældrerepræsentant i Hammel-området.
Punkter til næste møde d. 30. april i Rønbæk:
Det forpligtende samarbejde mellem USK og SFO-klubberne i Hadsten
Invitere Anne Lübecker til junimødet.
Bliver der dialogmøde med Børn- og skoleudvalget i år?
Måske gennemgang af SSP årsrapport
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