Referat

Ungdomsskolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 19.3 2019 kl. 19.00-21.00
På Ungdomsskolens kontor Sandbechs Allé 1a Hvalsø
Pers mobil nr: 2023 4776 - Peters mobil nr 2280 7597
Tilstede Jens Otto, Thomas, Marinus, Marianne, Burak, Peter, Jesper, Per

Foreløbig Dagsorden:
0. Godkendelse af dagsorden.
Der indsættes nyt pkt vedr vedtægter

1. Godkendelse af referat. OK
2. Økonomi – regnskab og budget – bilag fremsendes tirsdag 12.3
Herunder det endelige regnskab for 2018.
2018 sluttede med 14.000 i uforbrugte midler. De overføres uden videre til budget 2019
Der var en lille fejl i SSP – tilrettet bilag uddelt på mødet. Der blev gjort opmærksom på at den
meget høje forbrugsprocent på aktiviteter i Almen og på Ungdomsskolens løn skyldes at der
ikke fra starten af 2019 er lavet et korrekt budgetoverslag for disse punkter. Dette tilrettes
sammen med vores nye økonomikonsulent.
3. Konstituering - Valg af næstformand. Thomas og Marianne er kandidater. Thomas
trækker sit kandidatur, Marianne Husted er valgt.
4. Orientering:
Formanden: Ny vicekommunaldirektør orientering. Diætsag orientering om godkendelse i
KB. UU ny organisering orientering.
Medarbejder rep.: Ringe tilbagemelding fra skolerne. Action; sæt cc på
skolebestyrelsesformand. Ungomsfester de unge selv arr. Med ca 80 deltagere
Ledelsen: Besøg fra Talsi med unge vedr. venskabsbysamarbejdet. Vedr. Plan 11 og fremtid.
Vedr. nogle af de iganværende hold. Orientering om et aktivt fælles elvråd
-Burak: ungeudvalg; fællesdag til en slags høring om hvad de unge ønsker i forhold til
fællesskab, fritid m.m.
5. Fremtidige møder – evt. temaer og datoer. Næste møde 18.6.19 med et ’sommerarrangement’
som vi skal aftale nærmere.
Næste møde er 18.6 kl. 17.00 Det blev overladt til Ungdomsskolen at finde på indhold til
’sommerarrangementet’ – gerne noget ’surprise’!
Flg. mødedatoer bedes du også sætte i din kalender: 18.9 kl. 19 – 21 og 10.12 kl.18.00 – 21.
6.

Vedtægter: Vedtægterne har været til godekndelse i KB før end de som aftalt blev fremlagt
for betyrelsen. Jens Otto har bemærkninger vedr arbejdsmarkeds parter. Skal de nævnes
med DA og FH ?+ spørge hvorfor skal de godkendes af KB. Marinus skaber en direkte
kontakt mellem Jens Otto og Carsten Rasmussen som forventes at have viden på dette
område.

7. Evt. Brug skolebestyrelserne til kontakt med skolerne

