REFERAT
Bestyrelsesmøde onsdag den 30. september 2020
kl. 19.00 – 21.00
Medlemmer:
Politiske repræsentanter:
Kristian Egebæk Mortensen, udpeget af Byrådet, formand
Lasse Dreiboldt Olsen, udpeget af Byrådet
Medarbejder repræsentanter:
Henrik Fobian, valgt af Fritidsunderviserne
Ida Damkjær Jensen, valgt af Fastansatte medarbejdere
Fra administrationen deltager leder Camilla Ledsgaard Jensen og Andreas Behrendt Lau
Afbud: Henrik pga. sygdom
Fraværende:

Dagsorden
1. Tjek ind & godkendelse af dagsordenen.
Afbud fra Henrik pga. sygdom.
Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra formanden.
 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
 Børn og Undervisning udvalgsmøde 22/9 2020, godkendt ungdomsskoleplan. Bilag vedlagt
Den politiske sagsfremstilling kan ses her:
https://dagsordener.soroe.dk/vis/#0bf00b61-cb7b-46ba-9c17-5b2256b24ccd
 SSP udvalgsmøde 30/9 2020
Kristian meldte frafald pga. Coronasituationen og hans arbejde i Lejre Kommune.
Et punkt på dagsorden var drøftelse af unge på Dagsinstitutionernes legepladser.
 I forlængelse af bestyrelsens mailkorrespondance vedr. accept af betalingsanmodning for en
elevs deltagelse på knallerthold i en anden kommune, understreges det i bestyrelsen, at bestyrelsen orienteres ved enhver henvendelse i denne kategori.

3. Nyt fra medarbejderrepræsentanter.
 Klub Udebliv v. Ida
Opstart 3/9 hver onsdag indtil uge 42.
Efter evaluering i uge 43 tilrettelægges næste sæson i Klub Udeliv.
Kajak, Klatring, Mountainbike, Bålmad, ”Pandekager & hængekøjer” m.m.

Registrering af unge er vanskeligt, fordi de ikke tilmelder sig forlods; men bestyrelsen er påtaget af fremmødet, derfor skal der være fokus på dette i Klub Udeliv.
En medarbejder uddannes til kanoinstruktør, til foråret uddannes en medarbejder mere.


Sæsonstart i klubben og fritidsundervisningen v.. Andreas. Bilag vedlagt
Brobygningen for 6. klasse blev aflyst i foråret, og derfor har oplysningskampagnen været
massiv i august og september. Effekten begynder at vise sig på tilmeldingerne til fritidsaktiviteter.
Programmet er lavet med udgangspunkt i, at ændringer kan forekomme ikke mindst pga.
Corona, derfor skal alle aktiviteter findes på hjemmesiden www.ung-soroe.dk
Ved besøgsrunder på alle skoler, Sorø Akademi og Sorø Fri Fagskole, (Gymnastik Efterskolen mangler besøg pga. nedlukningen i september) har alle elever modtaget visitkort med
QR kode til Ung Sorøs hjemmeside. Ved anden besøgsrunde har alle elever modtaget sæsonprogrammet, uddelt i alle udskolingsklasser, og Børn & Familier samt øvrige samarbejdsparter har modtaget programmet.
De nye fritidsundervisere tager på charmeoffensiv for at vise deres ansigt og fortælle/ vise
deres tilbud. Det sker i klubberne. Derudover laver fritidsunderviserne pr-materialer i form at
kort videoklip og billeder til sociale medier.



Pædagogisk Lørdag den 29/8 2020 v. Andreas, Ida og Henrik
Indtryk fra dagen. Hvordan giver det effekt i forhold til arbejdet med unge?
En produktiv arbejdsdag for klubmedarbejderne. En re-union for medarbejderne efter nedlukningen i foråret og en lang sommerferie efterfølgende.
Arbejde med årshjulet, dialog med SSP v. Rikke Thernøe
En fortælling om Ung Sorøs bidrag i det kommunale arbejdsfællesskab er hele tiden relevant, fordi flertalsmisforståelser skaber misvisende historier om tilbuddene.

4. Økonomi og budgetopfølgning 2020 v. Camilla
Budgetopfølgningen indtil 31. august 2020 viser et regnskab i balance. Overførselsmidler fra 2019
skal anvises til udvikling af nye undervisnings- og fritidsaktiviteter i 2020; men på baggrund af nedlukning i foråret grundet Corona, er undervisning- og fritidsaktiviteter blevet aflyst eller udskudt.
Bestyrelsen drøfter økonomiske prioriteringer i ungdomsskolen og ungdomsklubben i årets
resterende måneder. Bilag vedlagt.
Bestyrelsen udtrykker bekymring for og særlig opmærksomhed på, at det samlede budget viser
økonomi både indenfor og udenfor rammen. Bekymringen er, at evt. underskud i regnskabet
udenfor rammen vil skulle dækkes af økonomien indenfor rammen. Omvendt er der også bekymring
for, at et overskud kan komme til at påvirke overførselsprocenten.
Bestyrelsen underskriver og godkender fremadrettet budgettet indenfor rammen.
Kompensation for værnemidler 1. halvår er ved en fejl ikke kommet med ved 2. økonomiske redegørelse, så de værnemidler vi har bogført på xg-1467 vil i blive kompenseret for ved 3. økonomiske
redegørelse 2020. Det drejer sig om 110.000 kr. samlet set for BUU for første halvår. Ung Sorøs
andel udgør kr. 109,51.

5. Budget 2021 og Ung Sorøs fremtidige placering
Ejendomsstrategien – bedst mulig udnyttelse af velholdte faciliteter – er en af flere afledte opgaver i
budgetaftalen.
For Ung Sorø betyder det, at lokalerne på Skolevej 1B + 1C skal fraflyttes, når ejendommen nr. 1- 3
frasælges. Der er i budgetaftalen afsat 18 mio. kr. til tag og facader på Pedersborg Skole over de
kommende 2 år, og i den sammenhæng skal Pedersborg Skole og Ung Sorø samhuses. Der er ikke
på forhånd afsat nye penge ud over den halve mio. fra salget af rådhuset i Stenlille. Hvis tag- og facadearbejdet på Pedersborg Skole kan gøres billigere, kan sparede penge måske komme i spil.
Ledelsen i Ung Sorø bliver inviteret til et samhusningsmøde på Pedersborg Skole inden udgangen af
uge 44, hvor opgaven bliver at skabe et grund for sagsfremstillingen i BUU den 1/12 2020.
Der beskrives en samhusningsløsning for den halve mio. kr.
Bestyrelsen drøfter forslag til samhusningsløsningen. Bilag vedlagt
6. Forslag til møderække.
3. eller 8. december – Nytårskuren ’ 21 - 9. marts ’21 - 4. maj ’21 – Sæsonafslutning ’21
Aftalt møderække:
3/12/ Budgetmøde – (Nytårskuren ’ 21) – 9/3 ’ 21 - 6. maj ’ 21 – (Sæsonafslutning ’ 21)
Dialogmøde med BUU og de øvrige skolebestyrelser 26/10 kl. 17.00 – 20.00 - AFLYST
Dialogmødet flyttes til 11/2 2021 pga. Covid-19 situationen pt.
Temamøde med BUU og skole-dagtilbudsområdet 24/11 kl. 17.30 – 20.30 - AFLYST
Temamødet 3 flyttes til 23/9 2021 pga. Covid-19 situationen pt.
Temamøde 1 med BUU 18/5 2021 kl. 17.00 – 20.00
Dialogmøde med BUU 9/3 – Elevforum – Camilla og Andreas deltager
7. Evt.
Forslag til dagsorden, kommende møder
Mediestrategien – bestyrelsen kommenterer til Andreas – SU 6/10 20
Tilretning af Styrelsesvedtægt for bestyrelsen – drøftes på næste møde
APV undersøgelse 21/10 – 3/11.
Politik for mødet med borgeren
Transportplansprojekt
Endeligt budget 2021 – drøftes på næste møde
Sæson 21/22, herunder sommerferieaktiviteter

