REFERAT

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Mødedag og dato:

Onsdag den 19. september 2018

Fraværende:

Sisse

Mødedeltagere:

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

1. Rundvisning i Hadsten Fritidscenter
Mette viste rund 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.
Ungdomsskolen har p.t. ca. 100 færre CPR-tilmeldte end på samme tidspunkt sidste
år. Skyldes muligvis, at programmet ikke blev husstandsomdelt, men omdelt med
reklamer, da Post Nord er blevet for dyr. Ture og rejser blev fyldt på få dage. Stor
tilslutning til førstehjælp, knallertbevis o.l. Ny sekretær, Anja B, efter at Mette er gået
på efterløn. Afdelingsleder Morten har sagt op og er rejst, så Mette S og Tine har
hver fået halvdelen af Mortens timer og der ansættes ikke en ny afdelingsleder. Når
sæsonen er slut overvejes ændret opdeling. I klubberne er der ansættelsesstop indtil
videre og evt. overskydende personale fra Hadsten fritidscenter skal tages i
betragtning, hvis en klub får ledige timer. Der har været afholdt sommertræf for børnog skoleudvalget på Kalø. Der er store problemer med vand på Søften motorbane,
men nu er der monteret pumpe og vand-ur og vi får forsøgsvis lov at pumpe vandet
over i en grøft i 14 dage og så evalueres situationen.
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4. Økonomistatus.
Økonomien ser fornuftig ud.
5. Budget 2019 – 2022.
Der er sendt høringssvar på vegne af MED-udvalget og bestyrelsen. Vi anmoder om,
at proces med ny ungdomsklub i Hadsten fremrykkes, da indstillingen siger, at UK
først skal stå færdig i 2021 som en tilbygning til Sløjfen.

6. Konference om Børne- og Ungepolitik.
Der afholdes en konference i Hammel Idrætscenter vedr. ny børne- og ungepolitik.
Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage, skal selv melde sig til.

7. Fritidsklubtilbud i Hadsten.
Dette har været drøftet i Børne- og Skoleudvalget og er videresendt til Byrådet til
beslutning d. 25. sep. I udvalgets indstilling står, at der etableres en fritidsklub ved
hver skole og at disse drives af skolerne. Hvis dette som forventet besluttes, lukkes
Hadsten fritidscenter til sommerferien 2019 og personalet opsiges. Der blev drøftet,
om vi kan gøre mere. Lena går til sit politiske bagland for at bede om, at der
indskrives en evaluering efter 2 år, altså op til sommerferien 2021, da bestyrelsen er
bekymret for fastholdelse af børnene i et SFO-klub-tilbud og undrende over, at
tilbuddene i de enkelte dele af kommunen ikke skal være ens.

8. Eventuelt.
Næste møde er torsdag d. 25. oktober – ikke onsdag d. 24. oktober som skrevet i
sidste referat.
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