Blad nr.

Ung Sorøs bestyrelse
Sorø Kommune

Dato

1

6. august 2019
Formandens
initialer:

Mandag d. 6. august kl. 19.00 – 21.00
Skolevej 1B, Sorø
Medlemmerne: Politiske repræsentanter:
Kristian Egebæk Mortensen, udpeget af Byrådet, formand
Lasse Dreiboldt Olsen, udpeget af Byrådet
Medarbejder repræsentanter:
Mette Østergaard, valgt af Fritidsunderviserne,

Fra administrationen deltager konstitueret leder Camilla Ledsgaard Jensen.
Afbud:
Fraværende: Lasse Dreiboldt Olsen

1. Godkendelse af referat af 11. juni 2019 og forslag til dagsordenen

2. Nyt fra formanden
Intet af berettet.

3. Gennemlæsning af sæsonprogram og gennemgang af budget. Trykt program vedlagt.
Bestyrelsen godkender sæsonprogrammet og budgettet.
4. Drøftelse af Styringssæt 2020 – 2022. Bestyrelsen giver inputs til arbejdet med sagen.
Bilag udleveres. De 3 forslag debatteres og færdigbehandles.

5. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen skal gennemføre valg til bestyrelsen ved hvert skoleårs begyndelse.
Bestyrelsen skal vælge repræsentanter for elever, forældre og medarbejdere.
Bestyrelsen uddelegerer valghandlingen til Camilla Ledsgaard Jensen den 31. august 2019.
6. Kommende møder – datoforslag
17. september kl. 19.00-21.00, 30. november kl. 19.00-21.00

7. Opsigelser og ansættelser
Mette har opsagt sin stilling og fratræder den 31. august. Efter dialog beslutter bestyrelsen:
Bestyrelsen indstiller, at Ung Sorø forsøger at besætte Mettes stilling med 30 timer i stedet for de
nuværende 37 timer pr. uge.
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Bestyrelsen ønsker at nedbringe udgifterne til lønninger og dermed reducere de samlede udgifter i
regnskabet, også fremadrettet, for at skabe større økonomisk råderum til udvikling af lærings- og
dannelsesaktiviteter i fritidsundervisningen og klubberne. Bestyrelsen henleder opmærksomheden
på, at en dele-ordning f.eks. 30 /7 mellem Ung Sorø og UU ikke vil være retvisende i regnskabet,
idet de 7 timer ikke vil være indtægtsfinansieret.
Ved at genbesætte stillingen med en assistent på 30 timer vil udgiften til den ikke budgetterede feriepengeudbetaling i forbindelse med Mettes fratrædelse belaste aktivitetskontoen mindre i indeværende år.

8. Evt.
Intet

Næste møde: 17. september kl. 19.00-21.00 på Skolevej 1, 4180 Sorø

Referent: Camilla Ledsgaard Jensen

