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Dagsorden til 5. bestyrelsesmøde 2021-2022 
Deltagere:  
• Philip Vivet (Kommunal repræsentant) 
• Lone Børlum (Repræsentant fra FH)  
• Troels Thylstrup (Repræsentant fra organisationer og foreninger) 
• Vakant (Forældrerepræsentant)  
• Vakant (Forældrerepræsentant)  
• Poul Straagaard (Medarbejderrepræsentant) 
• Rasmus Kofod (Medarbejderrepræsentant) 
• Anders B. Vejvad (Elevrepræsentant) 
• Laurits Klaris Madsen (Elevrepræsentant) 
• Allan Bjørnskov Hansen (Viceungdomsskoleleder) 
• Annette Bredkjær (Ungdomsskoleleder) 

• GÆST: Afdelingsleder, Holger Nissen og fritidskoordinatorer fra Fritidsafdelingen 

Dato og tid: Tirsdag den 31. maj 2022  
kl. 16:30-18:30 
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 + godken-
delse af referatet fra sid-
ste møde  

O 2 min - Annette  Afbud: Laurits 
 
Kort præsentation af mødets deltagere, herunder re-
præsentanter fra fritidsafdelingen. 
 

2 TEMA: D+B 70 min - Annette Ved det årlige tilsyn formidles Fritidsafdelingens 
primære funktioner og opgaver.  

Slides fra oplæg vedhæftes referatet 
 

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

http://www.ungherning.dk/
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Tilsyn med Fritidsafdelin-
gen 

Derudover sættes der lys på udfordringer og udvik-
lingsområder. 
I vil møde de medarbejdere, der i dagligdagen faci-
literer og understøtter UngHernings mange og for-
skelligartede indsatser for kommunens unge – 
nemlig afdelingslederne for Fritidsafdelingen samt 
distriktskoordinatorerne. 
 
Det indstilles at det årlige tilsyn drøftes og godken-
des. 

Holger introducerede organiseringen af fritidsafdelin-
gen – både indholdsmæssigt og geografisk placering 
af aktiviteterne. Gennemgang af målsætning og ind-
satsområder for fritidsafdelingen i det kommende 
skoleår. 
 
Diverse slides fra oplæg og workshop sendes med re-
feratet ud. 
 
 
 

3 Ansættelse af ny ung-
domsskoleleder 

D 15 min Skolechefen stiller bestyrelsen en opgave som for-
beredelse til ansættelse af ny ungdomsskoleleder. 
Der skal bl.a. arbejdes med personprofil, men op-
gaven bliver nærmere defineret på mødet. 
 
Det indstilles at opgaven drøftes og input bringes 
videre til ansættelsesudvalget. 

Drøftelse og proces gennemført. 
 
Deltagere til ansættelsesudvalget bliver formand og 
næstformand 

4 Økonomi O 5 min - Allan Der orienteres om status på regnskabet. Orientering om regnskabet. 
 
Vi forventer et årsresultat på nul, men følger regnska-
bet tæt, da forbrugsprocenten ligger en smule højere 
end normalt på denne tid af året. 
 
Bestyrelsen orienteres igen på næste bestyrelses-
møde 
 

5 Nyt fra afdelingerne D+B 8 min – Annette Bilag udsendes inden mødet. 
 
Eventuelle spørgsmål drøftes og besvares – herun-
der ideen om en bestyrelsesinspirationsdag den 
19. august.  
 

Det er besluttet at afholde en inspirationsdag for be-
styrelsen. Dagen afholdes fredag d. 19. august, hvor 
bestyrelsen evt. købes fri fra arbejde. 
 
Formandskabet står sammen med UngHernings le-
delse for programmet for dagen. 
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Det indstilles at det udsendte materiale drøftes og 
godkendes. 

6 Manglende pausearealer 
til heltidsafdelingen 

D 10 min – Allan Der er pres på Gl. Skolevej i dagtimerne, når mere 
end 55 elever med store udfordringer skal have en 
skoledag til at fungere.  
Der er især pres på pauserne, hvor nogle elever 
har brug for at få brugt noget energi. Om somme-
ren benyttes udearealerne i høj grad, men om vin-
teren og i dårligt vejr mangler skolen i høj grad ud-
foldelsesmuligheder. 
 
Ledelsen arbejder på opstilling af en containerløs-
ning i haven. 
 
Det indstilles at fordele og udfordringer ved en så-
dan løsning drøftes og besluttes. 

Udsættes til næste møde 

7 Evt. O 5 min - Alle Uddeling af ungdomsskolebladet 
 

Troels Thylstrup gjorde opmærksom på, at han bl.a. 
repræsenterer rollespilsforeningen A New Hope, og 
ikke som det forlyder rollespilsforeningen Nexus. 
 
Troels Thylstrup orienterede desuden om, at han er 
valgt som formand for skolebestyrelse på Brændgård-
skolen, herunder også talentklasserne. 
 

8 Godkendelse af referatet  5 min - Allan  Godkendt 

 
 
Venlig hilsen 
 
Philip Vivet 
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Godkendelse af referatet:  
 
 
 

Bestyrelsesformand  

 
Referat sendes til: 
Bestyrelsen: 
byrph@herning.dk Philip Vivet 
lone@fh-hib.dk Lone Børlum 
corn@flakes.dk Troels Thylstrup 
poul1802@dblit.dk Poul Straagaard 
rasm6271@dblit.dk Rasmus Kofod 
andersvejvad@gmail.com Anders B. Vejvad 
lauritsk107@gmail.com Laurits Klaris Madsen  
ungah@herning.dk Allan Bjørnskov Hansen 
ungab@herning.dk Annette Bredkjær 
  
Forvaltningen: 
cblcr@herning.dk Christian Rotbøl 
 
Ungdomsskoleledere: 
unghn@herning.dk Holger R. Nissen 
ungao@herning.dk Anders Ørskov 
ungli@herning.dk Lise Kjærgaard 
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