REFERAT

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Mødedag og dato:
Afbud fra:

09.12.2019
Jannie, Lasse, David

Fraværende:

Sisse

Mødedeltagere:

Jes, Marie, Lena, Mikael, John, Peer, Momme, Palle, Ulla

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referat godkendt

2. Siden sidst i Ungdomsskolen.
Bonny i Søften er gået på efterløn og Mette Widmer er ansat som ny leder.
Peer er ansat som ny leder i Hadsten Ungdomsklub.
Der skal laves en ny forhåndsaftale mellem BUPL og kommunen omkring aflønning
af klubledere – bl. a. foreslås at Hinnerup FC bliver en selvstændig afdeling og ikke
en satellit til Rønbæk.
Kristina ansat som ny kontorassistent.
Fra 1. januar hedder vores forvaltning Børn og kultur.
Kræftens bekæmpelse kommer i maj 2020 og holder en køredage på crossbanen i
Søften.
P.t. er der ved at blive lagt nyt tag på Hammel fritidscenter.
Der er ved at blive bygget et nyt skur på Søften motorbane til rendegraver og vogn,
så den nye bus kan være i garagen.
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3. Økonomistatus.
Der er gået 91,6% af året og der er forbrugt 91,2%, så alt ser OK ud.

4. Mødeplanlægning og Årshjul for 2020
Årshjulet godkendt. Lena kommer ikke 24. marts, så Momme skal i aktion som
næstformand.

5. Ungdomsskolekonferencen 2020.
Der er Ungdomsskolekonference på Pejsegården i Brædstrup den 21. og 22. februar
2020 – Døgnprogrammet kommer snart.
Vi plejer at reservere 10 pladser til konferencen og indtil videre deltager Peer, John,
Lena, Mikael og Palle.
6. Opfølgning fra budgetprocessen 2020 - 2023.
Der er indgået budgetaftale for Favrskov Kommune. Der er kun én ting inden for
vores område, der er ændret i forhold til forslaget og det er, at frysehuset i Hammel
først nedrives tidligst i 2023.
2- dages fritidsklub i Hadbjerg og Thorsø: Palle har været til møde om at køre klub i
Hadbjerg, men det har USK ikke interesse i, da vi ingen ledelsesplatform har dér og
det bliver svært at bemande kun 2 dage. Til gengæld har vi ikke hørt mere om
Thorsø, som vi godt kan stå for. Vi afventer info fra skolechefen.
Intet nyt om Sløjfen.
7. Nyvalg til Ungdomsskolebestyrelsen.
Vores to repræsentanter for hhv. Ungdomsskolens lærere og klubområdets
medarbejdere er på valg til januar. Det er hhv. John og Peer, der begge modtager
genvalg. I januar mailes rundt, om der er andre kandidater.

8. Eventuelt.
Næste gang vi ses er på Pejsegården d. 21. og 22. februar.
Næste ordinære møde er tirsdag 24. marts i Hinnerup FC: Møde med Ungeråd
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