
 

 

 
 

 

 
  

Dagsorden til 1. bestyrelsesmøde 2020-2021 
Deltagere:  

• Mette Guldberg (Kommunal repræsentant) FORMAND 

• Lone Børlum (Repræsentant fra FH) 

• Ida Thylstrup (Repræsentant fra organisationer og foreninger) 

• Marlene Bjørner Damgaard (Forældrerepræsentant) NÆSTFORMAND 

• Vakant (Forældrerepræsentant)  

• Poul Straagaard (Medarbejderrepræsentant) 

• Rasmus Kofod (Medarbejderrepræsentant) 

• Vakant (Elevrepræsentant) 

• Vakant (Elevrepræsentant) 

• Allan Bjørnskov Hansen (Viceungdomsskoleleder) 
• Annette Bredkjær (Ungdomsskoleleder) 

• Gæst: Anders Ørskov, afdelingsleder for Heltidsafdelingen, samt et par af lærerne fra HU 

Dato og tid: Tirsdag den 28. september 2021  
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   Ingen afbud. 

2 Tema: Årligt tilsyn med 
Heltidsafdelingen 
 

O+D+B 70 min - Anders Anders laver en indflyvning, hvor orientering om 
belægning, afgangsprøver, årets pædagogiske til-
tag mm. Er det centrale 
Dernæst bliver bestyrelsen delt i 3 grupper og hver 
gruppe besøger stationerne: 

Anders informerer om struktur og status. 
 
3 workshops: 

- Narrativ teamreflektion 

- Muligheden, ny beskrivelse 

 
1 O: orientering; D: drøftelse; B: beslutning 

http://www.ungherning.dk/
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• Merkur 

• Narrativ teamrefleksion 

• Muligheden gentænkt 

Det indstilles at punktet besluttes 

- Merkur, funktionsbeskrivelse 

 
Pointe: Det er vigtigt at lykkedes på lang sigt 
 
Det årlige tilsyn med heltidsafdelingen er godkendt 
 

3 Opfølgning på sommerfe-

rieaktiviteter samt andre 

ministerielle midler  

O+D+B 10 min – Annette Igen i år har der været afholdt en del sommerferie-

aktiviteter – nogle med stor tilslutning og andre 

med knap så stor succes. 

Der bliver kort orienteret om tiltag og resultater. 

 

Ud over midler til sommerferieaktiviteter har Ung-

Herning modtaget midler til andre indsatser på 

bagkant af Corona. Der bliver orienteret om ind-

satser og resultater. 

 

Det indstilles at punktet tages til efterretning. 

 

Ud over de beskrevne aktiviteter i ”Nyt fra afdelin-
gerne” under fritidsafdelingen, er der ekstra indsats i 
det opsøgende team. 
 
Junior- og ungdomsklubberne har fået midler til at 
starte sæsonen tidligere – lige efter sommerferien. 
 
I uge 42 er der camp i det blå hus, for udsatte unge, 
derudover holder alle ungdomsklubber i uge 42. 
 
Økonomi: 
 
Budget: 29.414.000 kr. 
Forbrug: 20.364.958  
Forbrugs%: 69,24 
Års% 9/12-del: 75% 
 
Siden sidste bestyrelsesmøde har vores budget æn-
dret sig fra 28.283.000 kr. til 29.414.000 kr., altså en 
forøgelse på 1.131.000 kr.  
 
Indstillingen er godkendt 
 

4 Nyt fra afdelingerne D+B 15 min - Annette Bilag udsendes inden mødet. 
 
Det indstilles at det udsendte materiale drøftes og 
besluttes. 

Ingen bemærkninger 
 
Indstillingen er godkendt 
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5 Orientering om takster 

for juniorklub-medlem-

skab 

D+B 10 min - Allan Inden 1 september skulle der fastsættes en takst 
for juniorklub-medlemskab. 
Ledelsen indstillede uændret pris for 2022, men 
hvilken holdning har bestyrelsen til taksterne frem-
adrettet? 

 

Det indstilles at punktet besluttes. 

 

Fremadrettet fastsættes taksten på bestyrelsens år-
lige tilsyn med fritidsafdelingen. 
 
Prisen for 2022 fastholdes på niveau med 2021. 
 
Indstillingen er godkendt 

6 Evt. O 5 min - Alle  Orientering om valgt til bestyrelsen 
 
Uddeling af folder og ungdomsskolebladet 
 

7 Godkendelse af referatet  5 min - Allan  Referatet er godkendt 

 
 
Venlig hilsen 
Mette Guldberg 
 
 
 

Godkendelse af referatet:  
 
 
 
 

Bestyrelsesformand  

 


