UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

REFERAT
Mødedag og dato:

Mandag den 17. juni 2019

Mødelokale:

Kaløvig Bådehavn

Afbud fra:

John B.

Fraværende:

Sisse, Ungerådet

Mødedeltagere:

Lena, Jannie, Jes, Mikael, Momme, Peer, Palle, Ulla,
skolechef Anne Gammelby Lybecker

1. Rundvisning på bådehavnen og sejltur
Der var nogen, der fik et par sejlture.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Rettelse til referat fra 30.03.19: Den kommende 6. kl. i Hadsten har efter
sommerferien kun tilbud om SFO-klub, som de nok ikke vil benytte, så USK kunne
overveje et juniorklub-tilbud til dem.
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3. Siden sidst i Ungdomsskolen.
 USKs indendørshold er næsten slut alle sammen og de udendørs er startet.
 USK har købt nyt program til styring af hold, tilmelding, løn osv. (UngSYS) og
det indebærer også ny hjemmeside. Skulle gerne starte 01.08.19.
 Flexjobber Henrik på kontoret har opsagt sin stilling til sommerferien.
 Ulstrup fritidsklub: Byrådet har besluttet at gøre tilbuddet permanent. I resten
af 2019 skal USK betale driften og fra 01.01.20 betales driften af kommunens
kassebeholdning.
 2 medarbejdere fra Hadsten fritidsklub bliver delvist ledige efter sommerferien.
Palle håber at kunne bruge deres kompetencer andre steder i organisationen.
 Lena sidder nu som USK repræsentant med i et kommunalt udvalg om
inkluderende fællesskaber (Advisory Board). Det skal møde 3 – 4 gange om
året i 3 – 4 år. Det næste møde holdes 18.09, hvor der ellers er fastsat USKbestyrelsesmøde, men vores møde flyttes til en dato, der passer med
udarbejdelse af høringssvar til budgetforslag.

4. Økonomistatus.
Der er gået 41% af året og vi har tilsammen brugt 42 % af budgettet, så det ser fint
ud. I 2018 stod vi for budget på kr. 340.000 til SSP Østjylland og da de ved en fejl
ikke var blevet modregnet i årsresultatet havde vi ikke et overskud på kr. 84.000,
men et underskud på kr. 256.000. Og på indeværende års budget er der fejlkonteret
omkring kr. 50.000 på vores SSP konto, som skulle konteres på SSP Østjylland.
Bestyrelsen foreslår at SSP Østjylland får en selvstændig konto, og ikke er en
underkonto på USKs budget.

5. Dialogmødet med Børne- og Skoleudvalget.
Godt møde med god dialog. Bestyrelsen er glade for at blive inddraget i
arbejdsgruppen omkring ny klub i Hadsten, hvor vi netop har deltaget i 2. møde om
forslag, placering og økonomi. Vi følger udviklingen i Hadsten for at se om
nuværende 6. klasse melder sig ind i Ungdomsklubben.
Anne Lübecker syntes også mødet gik fint og at bestyrelsen kom med gode input..
Hun synes det er en god idé at udvalg og bestyrelse mødes en gang om året.
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6. SSP Årsrapporten 2019
Der er kun få sigtelser i Favrskov mod unge, og det er ikke særligt alvorlig kriminalitet
og ikke stigende. Sammenlignet med kommuner af samme størrelse som Favrskov
ligger vi pænt under dem.

7. Ungdomsskoleprogram 2019 - 2020
Det nye program er snart færdigt og Palle havde et udkast med. Bestyrelsen ønsker
side 2 i udkastet (liste over aktivitetssteder) flyttet så langt bagud i programmet som
muligt. Programmet husstandsomdeles sammen med reklamer i uge 32. Bestyrelsen
ønsker at tilmelding åbner på én dato efter omdeling, så mulighed for tilmelding er
ens for alle. Så tilmelding kan først foregå søndag d. 18. august, hvilket skal stå i
programmet og på Facebook. Lena skal interviewes om opstart og nyt program af
Dorthe Lerche fra kommunen, som så kan sende det til Lokalavisen.
I ugen 33 kommer afdelingslederne ud i alle 7. klasser i kommunen og præsenterer
programmet og sætter plakater og floorstickers op.

8. Eventuelt.
Ny bestyrelsessuppleant for Vest. Efter ferien arbejdes der på at finde én
forældrerepræsentant fra fritidsklubben i Ulstrup-området.
Næste møde, som var aftalt til onsdag d. 18. sep. i Hadsten UK flyttes til en ukendt
dato, der passer med at vi kan lave høringssvar til budgetforslag 2020.
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