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Dagsorden til 3. bestyrelsesmøde 2021-2022 
Deltagere: 

 Philip Vivet (Kommunal repræsentant)
 Lone Børlum (Repræsentant fra FH) – på valg og valghandlingen er endnu ikke afsluttet
 Ida Thylstrup (Repræsentant fra organisationer og foreninger) – på valg og valghandlingen er endnu ikke afsluttet
 Pia Trab Worm (Forældrerepræsentant)
 Vakant (Forældrerepræsentant)
 Poul Straagaard (Medarbejderrepræsentant)
 Rasmus Kofod (Medarbejderrepræsentant)
 Anders B. Vejvad (Elevrepræsentant)
 Laurits Klaris Madsen (Elevrepræsentant)
 Allan Bjørnskov Hansen (Viceungdomsskoleleder)
 Annette Bredkjær (Ungdomsskoleleder)
 

Dato og tid: Tirsdag den 8. februar 2022 
kl. 17:00-19:00 
Sted: UngHerning, Gl. Skolevej 76 
Mødeleder: Annette 
Referent: Allan 

Der serveres en let aftensmad efter mødet 

Emne Punkt 
type1 

Tid og ansvarlig Indstilling Referat 

1 Fravær/Afbud  O 2 min - Annette Afbud fra: 
Rasmus Kofod 
Anders B. Vejvad 

2 Præsentation af bestyrel-
sen 

O 10 min - Annette Vi byder velkommen til Philip og Pia, der begge er 
nye medlemmer af ungdomsskolebestyrelsen.  

Kort præsentationsrunde af de tilstedeværende 

1 O: orientering; D: drøftelse; B: beslutning 
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3 Tema: Årligt tilsyn med 
Staben 
 

O+D+B 60 min - Allan Ved det årlige tilsyn gennemgås stabens funktion 
og opgaver. I vil møde de medarbejdere, der i dag-
ligdagen faciliterer og understøtter UngHernings 
mange og forskelligartede indsatser for kommu-
nens unge. 
 
Det indstilles at det årlige tilsyn drøftes og godken-
des 
 

Slides vedhæftes referatet (uden video grundet fil-
størrelse) 
 
Indstillingen er godkendt 

4 Valg til ungdomsskolebe-
styrelsen 

O 10 min - Annette Der orienteres om processen og status på nuvæ-
rende tidspunkt. 
 
Det indstilles at punktet tages til efterretning 
 

Der er i øjeblikket valg til posterne fra foreninger 
og organisationer. 
 3 kandidater:  

o 1 fra FH 
o 1 fra New Hope, Dansk Folkehjælp og 

Herning Karateklub 
o 1 fra Dansk asiatisk forening 

 Der bliver indstillet 2 kandidater og 1 supple-
ant 

 Sagsfremstilling til BFU i morgen 
 Derefter Økonomiudvalget 
 Til sidst Byrådet den 8. marts 

I foråret er medarbejderrepræsentanterne på valg 
– med start 1. august 
 Elevrepræsentanter bibeholder vi forhåbent-

lig 

Bemærk: Der er stadig en vakant plads til en for-
ældrerepræsentant. 

 
Næste møde: 22. marts 2022 kl. 16:30 – 18:30, hvor 
bestyrelsen konstituerer sig 
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På næste møde sættes dato for et dagsarrangement / 
temadag 

Indstillingen er godkendt 

4 Nyt fra afdelingerne D+B 8 min – Annette Bilag udsendes inden mødet. 

Det indstilles at det udsendte materiale drøftes og 
godkendes 

 På næste møde kan vi konstituere os og det
er derfor vigtigt at alle valgbare til posterne
deltager.

 Formand og næstformand skal på samråds-
møde den 4. april

 Der afholdes 5 årlige møder
 En gang årlig med en dag med større emner.

Bestyrelsen roste afdelingsledernes beskrivelse af de 
respektive afdelinger. Dette er med til at give et godt 
indblik i, hvad UngHernings egentlig er. 

Bilaget godkendes 

5 Økonomi D+B 10 min - Allan Regnskabsopgørelse for 2021 
Status på budget 2022 og herunder ønsker og 
ideer for 2022. 

Det indstilles at budgettet drøftes og godkendes 

Oplæg findes i slidepack 

Budgettet godkendes 

6 Evt. O 5 min - Alle Forslag fra Ida om at forretningsordenen ændres såle-
des at suppleanter inviteres med på møder som tilhø-
rer og/eller får tilsendt dagsorden og referat. Dette 
sættes på dagsordenen på kommende møde. 

Tak til afgående medlemmer: 
- Lone
- Marlene
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- Ida 

Uddeling af ungdomsskolebladet 

7 Godkendelse af referatet 5 min - Allan Referatet rundsendes til godkendelse 
Slides vedhæftes referatet 

Venlig hilsen 
(På vegne af kommende formand) 
Annette Bredkjær 

Godkendelse af referatet: 

Bestyrelsesformand 




