Referat af bestyrelsesmøde i UNGvesthimmerland

24. september 2019
Fraværende: Grethe N., Ole P.
Punkter på dagsorden

Uddybning af punkter

001-2019
Velkomst og Præsentation

Særlig velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen. Erik fortalte
kort om UNGvesthimmerland. Dagsordner og referater skal
være tilgængelige på vores hjemmeside.
Erik og Morten holder møde med nye medlemmer, hvor tidligere
emner for bestyrelsen gennemgås.

002-2019
Forretningsorden

Vedr. de manglende medlemmer, skal vi atter forsøge at få
besat posterne. Vi forsøger at gøre en ekstra indsats i
klubberne.
Husk at inddrage de suppleanter der er i tilfælde af afbud.
Mødeplan sendes som invitationer i digital kalender til alle.
Dagsorden sendes 1 uge inden møde.
Temaer til drøftelse bør fortsætte: Ønsker sendes til formanden
eller Erik.
Dagsorden skal på hjemmesiden – det husker vi fremover.
Hvis der er uenighed i bestyrelsen om en beslutning vedr. fx 10.
Klasse, er det repræsentanter fra 10. klasse som tager
beslutningen.
Underskrift på mødereferater? Nej, i stedet bruges følgende
procedure: Referatet sendes på mail. Hvis der ikke indenfor 14
dage er indsigelser, er referatet godkendt.
Skriftlig beretning på hjemmesiden.
Kommunikation mellem møderne sker primært gennem mail.
”samt intranet” slettes i teksten (kap. 5).
Bestyrelsens arbejdsperiode er den 1.9 til den 31.08!
Ordet ”uddybende” slettes i den sidste sætning.

og mødeplan

Rullende ugedage minus onsdage og fredage. Eriks forslag
godkendt med den bemærkning, at august 2020 møde skal på
listen og indkaldelsen, samt at den 28.11 flyttes til en anden
dag.

003-2019
Konstituering

Formand: Torben Nørgaard

004-2019
Budget 2019

De fleste af indtægterne er projektmidler. Flere engangsudgifter
som prognosen tager med i beregningen af forventet resultat,
hvilket er misvisende. Vi skal holde fokus på forbrugs% og
samlet forventet regnskab.

Næstformand: Niels Jensen

10. kl: Forventer et positivt resultat, Lederløn er omplaceret
samt manglede leder fører til overskud. Der er ønske om
ansættelse af ekstra vikar.

UNGvesthimmerland

UU: Der skal overføres omkring 1 mill.
Ungdomsskole: Forventer et positivt resultat. Lederløn mangler
omplaceret.
Ungemiljø: BS udvalget har bevilliget kr. 50.000 ekstra, således
de i alt bidrager med 150.000.
Øgede driftsudgifter (som beregnet i businesscase) forventes
dækket som ekstra bevilling.
005-2019

Erik gennemgik baggrunden for stillingen – uddybning af de
kompetencer som søges. Der skal udarbejdes en case til
kandidater der kaldes til samtale. Debat om hvorvidt denne case
skal sendes eller udleveres ved ankomst.
Ansættelsesudvalget:
4 medarbejdere – udpeget af MED
2 ledere
2 bestyrelsesrepræsentanter -Torben og Niels.
1 forvaltningschef – Lone L.

Ansættelsesudvalg

006-2019

Nyt fra Ungerådet og elever
007-2019
Nyt fra UNGvesthimmerland
a) Formand og næstformand
b)

Ledelsen

Ungerådet har p.t. travlt med huset for unge samt online valg
frem til den 21.10.! Der er p.t. 6 medlemmer og vil gerne have
flere.

Intet nyt – er lige valgt.
Folkemøde for Unge gik rigtigt godt – TAK for samarbejdet.
Masser af god respons men også plads til forbedringer.
Thisted kommune har besøgt Task Force – de var imponeret.
Udd. ordfører fra SF, Jacob Mark har besøgt 10. klasse, hvor
han også snakkede med de unge. De gjorde de godt. Gode
indtryk til Jacob som han kan bringe ind i ekspertudvalget.
UU: 1. samtale med borgere der kommer til UU i stedet for
direkte ”passiv” forsørgelse, fungerer godt. Målet var 15 unge i
udd. eller job. P.t. er 50 unge i aktivitet!
Uddannelselseseftermiddage for alle 8. klasser den 23. og 29.
oktober. Indbydelse sendes med referatet.
10.kl.: 127 elever er startet og er her fortsat – altså nul frafald.
Vi forventer et antal elever som stopper deres efterskoleophold.
Det har været en god start af det nye skoleår. Studierejsen i
april bliver til Hamborg. Vi ønsker at få alle med. Prisen bliver
1700 kr.
Vi søge fritidspas. Der er stadig personale på barsel. Vikar er
ansat i perioden nov – jan. Brobygningen kører godt.
Ungd.sk.: Fortsat generelt godt med tilmeldinger til vores tilbud
– både ture, små og store aktiviteter samt klubberne (flere
udsolgte tilbud). Lifeskills år 2 er sat godt i gang. Ungemiljøet
arbejdes der med ugentligt. Forslag til stillingsopslag er
udleveret og sendes med referatet. Der skal bruges ekstra
arbejdstimer på ungemiljøet.
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c)

Medarbejderne

10.kl.: Det har været en god opstart – alle har taget godt imod
Erik. Lige om hjørnet venter skole/hjem samtaler,
trivselssamtaler og OSO opgaven, hvor det kreative får mere
fylde.
Fraværsproblematikker er begyndt at dukke op.

Ungd.sk. Der er p.t. 10 elever i TF! Jeppe er en god afløser for
sygemeldt medarbejder,
008-2019

Evt.

Mødekalender:
Den 24. september klokken 16.00 – 18.00
Den 21. oktober klokken 16.00 – 18.00
Den 28.november klokken 16.00 – 18.00
Den 20. januar klokken 16.00 – 18.00
Den 27. februar klokken 16.00 – 18.00
Den 30. marts klokken 16.00 – 18.00
Den 26. maj klokken 16.00 – 18.00
Den 24. august klokken 16.00 – 18.00
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