UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Mødedag og dato:

Onsdag den 31. oktober 2018

Afbud fra:

JES og MIKAEL

Fraværende:

Sisse, Line, Cecilie, Anna Maria

Mødedeltagere:

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

1. Rundvisning i Søften Fritidscenter
Bonny viste rundt i fritidscenteret og gav en kort orientering om status i klubben

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet godkendt uden kommentarer
3. Siden sidst i Ungdomsskolen.
Børn og skoleudvalget har indledt en besøgsrunde og for nylig været i Hammel
fritidscenter.
USK har været i Heide park med en stor bus-fuld unge.
Motorbanerne og sejlcenteret lukket ned for vinteren.
Der er afholdt konference om ny børn- og unge-politik.
Hadsten og Hinnerup skal have ny rengøringsselskab pr. 1. jan. 2019 –
Rengøringskompagniet, som bliver til en del af norske TOMA-gruppen

Telefon 89 64 58 60 – ungdomsskolen@favrskov.dk

4. Økonomistatus.
Økonomien gennemgået – der er gået 75% af året og vi har forbrugt 68%, så det ser
samlet fint ud. Der afholdes i øjeblikket økonomi-møder med alle klubberne og
enkelte steder er der brugt for meget.

5. Ungerådsrepræsentanter
Der står ikke noget i vedtægterne om, at de tre repræsentanter fra Ungerådet skal
være geografisk ligeligt fordelt, men det bør selvfølgelig tilstræbes. Tine og Mette
bedes tage det op med Ungerådet. De voksne bestyrelsesmedlemmer kan hjælpe de
unge med transport til og fra bestyrelsesmøderne. Og de unge skal lige mindes om,
at de skal melde afbud til Palle, hvis de ikke deltager i bestyrelsesmøder.

6. Status på sag i Hadsten, om vores Fritidsklubtilbud.
Byrådet har besluttet at Hadsten Fritidscenter nedlægges og at Fritidsklubtilbuddet
etableres på de tre folkeskoler efter næste sommerferie. Det er også besluttet, at det
efter en periode på 2 år skal laves en evaluering.
Hvad indebærer det forpligtende samarbejde mellem USK og SFO-klubberne??.
Vi sætter Klub i Hadsten på som fast punkt på bestyrelsesdagsordenen, så vi om to
år har input til evalueringen + at vi følger kravene til det forpligtende samarbejde..
7. Eventuelt.
Forslag fra Bonny til et USK-hold: DJ.
Næste møde: mandag d. 10. december hos Palle.
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