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Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
Ulrich Mehr

Leder af Unge- og Kulturcentret

Afbud:
Rolf Møller Hansen

Referat:
1. Godkendelse af referat og godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt:
- Referat godkendt
- Pkt. til eventuelt:
 Regnbuen
 Kommunikation
 Temadag/aften m/Julius Mygind
2. Information fra formanden:
- Frederik har talt m/Søren Brink, der mener vi skal tættere på foråret før der skal
afholdes møde. Tages op på næste bestyrelsesmøde (kom gerne med gode forslag til
oplæg).
3. Information fra ledelsen:
- Status på ansættelse af pædagogisk leder for Klub/Ungdomsskole:
 23 havde søgt stillingen. Vi havde 4 til 1. samtale og 2 til 2. samtale. Et
stærkt felt. Vi har ansat Anni Rasmussen Damkjær, der starter den 20/1-20.
Ulrich sørger for at publicere dette.
- Budgethøring, opsamling:
 UKC blev heldigvis fritaget for nedskæring i denne omgang.
- Status – økonomi:
 Det ser fornuftigt ud. Der er et lille overskud i 10.eren/Ungdomsskolen og et
lille underskud i Musikskolen. Regner med at have det fulde overblik indenfor
et par dage. Vi overfører 2% som vanligt.
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Ulrich bruger pt. rigtig meget tid på at sætte sig ind i beregningsmodellen – er
samtidig i gang med at rydde op. Har brug for et mere nuanceret budget,
således det fremadrettet er muligt at have et overblik hvad de enkelte ting
koster. Det gør det nemmere at overskue, om der er noget der kan genbruges
afdelingerne imellem. Hvis vi kan ”spare” har vi penge til at oprette nye hold –
måske cykelmekaniker – har netop investeret i 14 nye mountainbike.
4. Nyt fra Ungerådet:
- Hamsa genvalt som formand og Nichlas valgt til næstformand.
-

Har været på tur til Sverige, hvor de bl.a. har fået udarbejdet Årshjulet. Ønsker at
hyttetur til Knäred, skal være en fast tradition for Ungerådet.



Kommende opgaver:
 Komsammen med forskellige indslag. Målgruppe endnu ikke helt klarlagt.
Skolelederne kontaktet om det evt. kan blive i uge 5 eller 6 (vær opmærksom
på vejret. Hvis vi ikke har plads i UKC, kan Rådhussalen eller Gjethuset evt.
lånes).
 Tilbagemeldingen er pt. at skolerne allerede har lagt program for næste
år, hvorfor det kan være svært at afse tid. Ulrich tager den med på
næste skoleledermøde.
 Planlagt skolebesøg for at fortælle hvad Ungerådet laver.
 Skal være med til Folkemødet i 2020.
 Foreningsnetværkscafe hvor forskellige foreninger inviteres, for at aftale hvad
vi kan bruge hinanden til.

5. Status fra Tieren:
- Aula:
 Startet i uge 43. Er kommet godt fra start. Dejligt igen at kunne kommunikere
i et ”lukket” system.
- Det går godt:
 Eleverne har været glade for at være ude i praktik i 14 dage og 1 uge i
brobygning. De fleste er blevet klogere på, hvad fremtiden kan bringe.
- Udviklingsdage:
 Mens eleverne har været væk fra skolen har medarbejderne bl.a. brugt tiden
på at fremtidsudvikle Tieren. Har været en god proces. Går nu i gang med at
udvikle hvilke linjer der skal være til næste år.
- Har været på tur på skolerne for at fortælle om Tieren.
- Vikar:
 Forhåbentlig bliver der penge til at ansætte en lærer mere, der bl.a. kan være
med til at dække vikarforbruget.
6. Status fra Klub og Ungdomsskole:
- Har prøvet at få lærere fra folkeskolen til at tage et ekstra job, som matematiklærer i
UKC. Men uden held. Så – hvad gør vi for at tiltrække ekstra lærerkræfter?
- Hvordan får vi medarbejdere på folkeskolerne til at fortælle eleverne, hvad vi har af
udbud i UKC, som kan være med til at hjælpe dem, hvis de har brug for ekstra hjælp
i et fag, som udbydes af UKC?
7. Oplæg omkring ungdomsskoleaktiviteter v/Ulrich (slides show):
- Målgruppen:
 6. kl. til 18 år. Stor aldersspredning og divergens i modenhed.
- Behov:
 Korte kurser og årstidsbestemte aktiviteter.
 Opdeling i sociale aktiviteter: 6.+7. kl., 8.+9. kl., 15-årig+, fælles.
 Ture, rejser og oplevelser
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Tilmeldinger:
 Der er pt. ikke så stor søgning til ungdomsskoleholdene, hvorimod der stadig
er mange der deltager på turene. Især er Lalandia turen godt besøgt.
 Vi har en opgave i at få flere til at melde sig ind i Ungdomsklubben. Der er
flere der kommer i klubberne, der ikke er tilmeldt. Pt. er der tilmeldt 163 i
klubben på Brandstationen og 109 i Regnbuen.
Vision:
 UKC er stedet, hvor ungdommen i Halsnæs ønsker at tilbringe deres fritid.
 UKC bidrager med optimale rammer for at udvikle stærke relationelle, sociale
og faglige kompetencer gennem inddragende og inkluderende fællesskaber.
 UKC er anerkendt blandt alle borgere, som et trygt og berigende sted, hvor
ungdommen kan udvikles til kompetente og ansvarsfulde borgere.
Mål:
 Et godt sted at:
 være
 nyde og yde
 lære
Kompetencegivende aktiviteter:
 Det skal være muligt at få bevis på at man har deltaget i forskellige kurser,
bl.a. knallertkørekort, Jagttegn, droneflyvning o.m.a.
Sociale aktiviteter og alt det fælles:
 Klubtilbud, fester, Sverigestur, Lalandia, Juleture, Skaterture, Vis mig dit
talent, Byg og hyg, Aktiv fritid, E-sportsturneringer, Kobling til Musikskolen
o.m.a.

Ovennævnte er første oplæg til UKC´s kommende Vision, der påbegyndes på næste
bestyrelsesmøde. Hvis man har behov for den fulde ordlyd af slides, kan de indhentes hos
Ulrich.
8. Episode i klubben:
- Bestyrelsen orienteret om sag, der er anmeldt til Politiet.
9. Narkoproblematik i Halsnæs:
- Pga. tidsnød udsættes pkt. til næste møde.
10. Eventuelt
- Regnbuen:
 Mangler stadig at få sat knager op. – Frederik tager action.
 Lys på toilettet lyser 24-7, fordi føleren er gået i stykker. – Frederik tager
action.
- Kommunikation m/forældre:
 Hvordan sikrer vi os, at vi når ud til alle forældre. Tages op på næste møde.
- Temadag/aften:
 Ulrich er i dialog med Julius Mygind om at komme på besøg i UKC – evt. i uge
6 – og fortælle om hans liv med mobning/euforiserende stoffer og valg af
uddannelse. Målgruppe – 8. kl. og opefter.
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