UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
REFERAT
Mødedag og dato:

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 18 - 21

Mødelokale:

Rønbæk Fritidscenter

Afbud fra:

Mikael

Fraværende:

Sisse, Cecilie, Anne Maria, Line

Mødedeltagere:

Jannie, Jes, Lena, Momme, John, Peer, Palle, Ulla

1. Rundvisning i Rønbæk Fritidscenter
Ulla viste rundt i fritidscenteret og gav en kort orientering om status i klubben.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
3. Siden sidst i Ungdomsskolen.
Rønbæk fritidscenter har haft besøg af B & S. udvalget. Hinnerup Fritidscenter skulle
have besøg d. 2. maj, men det blev aflyst på grund af flere afbud.
USKs påsketur til Paris blev erstattet af tur til Berlin pga. af urolighederne i Paris. De
unge var godt tilfredse med turen alligevel. De fleste indehold er afsluttede og
udeholdene er startet. Der er sommer-camp på sejlcentret i uge 27. Der arbejdes på
kommende sæsons program og der er indført nyt USK-system til holdtilmelding,
hjemmeside, timeregnskab o.l.
Børn og Skole har sendt forslag til kommende børn- og ungepolitik i høring.
Ungerådet har udarbejdet og sendt et fint høringssvar, som bestyrelsen støtter op
omkring, hvilket PA har meddelt Børn og Skole.
Ulla har deltaget i arbejdsgruppe omkring af tilpasse ”Mål for de kommunale
fritidstilbud”, så de passer til den nye politik.
4. Økonomistatus.
Der er gået 33% af året og vi har brugt 33% af budgettet, så alt er OK.
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5. Dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget.
Udvalget inviterer repræsentanter fra bestyrelsen til dialogmøde torsdag den 6. juni
kl. 16.00 – Lena og Palle deltager og måske også John og Jannie? Bestyrelsen vil
gerne drøfte fremtidig finansiering af klubtilbud i Ulstrup, status på ny ungdomsklub i
Hadsten og nævne, at USK ser frem til det forpligtende samarbejde med de nye
SFO-klubber i Hadsten. Inden mødet sender Ulla de aktuelle medlemstal til Palle til
brug for mødet.

6. Status på klubtilbud i Hadsten.
Der har været afholdt en workshop med interessenter og politikere om det videre
arbejde med Sløjfen. John, Mette W, Lena og Palle deltog og efter input fra de
omkring 70 deltagere er arkitekterne begyndt at tegne. Der kom ideer til alternative
placeringer. Der er inviteret til endnu en workshop d. 7. maj.

7. Status på det forpligtigende samarbejde med fritidsklubtilbud i Hadsten.
Notat har været drøftet og er godkendt i Børne- og Skoleudvalget. Der er lavet et
program for USKs tilbud til ture mandage og torsdage og der er lavet en aftale med
skolerne om dette. Skolerne er ved at drøfte ensretning for priser og tilbud og lave
årshjul for turene med USK. Palle har udregnet en pris på turene, der skal afholdes
af skolernes budgetter.
Den kommende 6. kl. i Hadsten har efter sommerferien ikke noget tilbud, så måske
skulle vi overveje et juniorklub-tilbud til dem.

8. Statusrapport vedrørende klubtilbuddet i Ulstrup.
Der er udarbejdet en statusrapport omkring klubprojektet i Ulstrup, som skal
behandles politisk - forhåbentlig med henblik på at gøre tilbuddet permanent.
Bestyrelsen håber selvfølgelig, at tilbuddet skal fortsætte, men finansieret af
kommunen, ikke USK. Drøftes på dialogmødet.

9. Eventuelt.
Næste møde er mandag d. 17. juni på sejlcentret. Vi inviterer Anne Lübecker og hun
har sagt ja tak! Hvis man vil med ud og sejle så møder man indt på havnen kl. 16
(Husk at give Palle besked, hvis du vil deltage) og så sejler vi til kl. 18.00, hvor
mødet starter med mad i restauranten.
John nævnte, at vi skal være opmærksomme på GDPR.
Sisse fra Hammel kan kun deltage i bestyrelsesmøderne i Hammel, og Maja fra
Fritidscenteret har prøvet at finde en suppleant. Det er ikke lykkedes, så nu vil vi
prøve at finde en suppleant / repræsentant fra Thorsø/Ulstrup området.
Husk på næste møde: SSP-årsrapporten og det nye program.
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