Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. marts 2021 - TEAMS
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
Benedikte Møller samt ungerepræsentanter fra Sorø Ungdomsprojekt (SUP)
Fra administrationen deltager leder Camilla Ledsgaard Jensen og Andreas Behrendt Lau
Afbud:
Fraværende:

Dagsorden
1. Tjek ind & godkendelse af dagsordenen. 5 min.
2. Nyt fra formanden. 15 min.
 SSP-udvalgsmøde den 10. marts 2021 – dagordenspunkt 2 & 4 omtales.
Hvilke særlige tiltag fra Ung Sorø skal nævnes i henhold til dagsordenspunkt 2 & 4?
Dialog om, hvordan Ung Sorø kan understøtte SSP-udvalgets arbejde


Samlokation med Pederborg Skole på Pederborgskole
Der ønskes en procesplan for samlokationen

3. Nyt fra medarbejderrepræsentanter. 30 min
 Kort orientering om kommende brobygningssamarbejde på Pederborgskole v. Ida
Brobygning med nuværende 6. årgang fremmode kommende sæson.


Status i klubberne under restriktioner v. Ida
Fokus på gevinster ved digitale løsninger i relationsarbejdet med unge.
Instagram i klubberne – der ønskes også en samlende profil for Ung Sorø.



Kort orientering om dokumentarfilmsprojektet v. Benedikte
Optagelserne er påbegyndt. Stor interesse for projektet.
Benedikte har senest deltaget i Elevforum, hvor projektet blev vel modtaget.

4. Forslag til sommerferieaktiviteter v. Andreas 25 min
Bestyrelsen drøfter forslaget. Bilag vedlagt.

Forslaget blev godkendt. Andreas udvikler aktiviteterne ift. målgrupper, differentieret efter alder og
interesseområder. Komplet sommerferieprogram præsenteres på mødet i maj.
5. Økonomi og budgetopfølgning pr. 9/3. 10 min.
Der trækkes en økonomirapport efter den 5. marts. Der gives én status på mødet.
Budgetopfølgningen påvirkes fremadrettet af beslutningen om sommerferieaktiviteter.
Indstilling om overførsel af midler fra 2020 bliver behandlet i BUU i aften. Hvis indstillingen godkendes, overføres projektpenge kr. 310.000 til udvikling af visionsområder, jf. drøftelse i september ’20.
I forlængelse af BUU beslutning udarbejdes budget til bestyrelsen. Det sendes til bestyrelsen til behandling inden udgangen af marts ’ 21.
6. Forslag til Mediestrategi v. Andreas 25 min
Bestyrelsen drøfter forslaget. Bilag vedlagt.
Forslaget godkendes med bemærkning:
Bestyrelsen ønsker mediestrategien forelagt, hvis der laves grundlæggende ændringer fremadrettet.

7. Planlagt møderække. 5 min.
6. maj ’21 – Sæsonafslutning ’21 – forslag 1/6 ’21 (APV-dagen)
8. Evt. 5 min. Punkter til kommende møder:
Præsentation af sommerferieprogram, sæsonprogram 21/22, Demokraticamp, Politik for mødet med
borgeren. Forslag 1/6 (APV-dagen) APV-undersøgelsen

