Unge- og Kulturcenterets bestyrelsesmøde
mandag den 26. aug. 2019, Kl. 18.00 – 20.30
UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk
Mødested: UKC
Medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen:
Frederik Germann
Kirsten A. Lauritsen
Rolf Møller Hansen
Sanne Falther Svankilde
Per Rudbeck
Lone Koefoed
Lars Schytt Larsen
Simone Hansen
Hamza Zamann

Byrådsmedlem – Formand
Byrådsmedlem - Næstformand
Organisationerne
Forældrerepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Foreningerne
Elevrepræsentant, ej mødt.
Elevrepræsentant

Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
Ulrich Mehr

Leder af Unge- og Kulturcentret

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt
- Ingen kommentar
2. Information fra formanden:
- Ingen punkter
3. Information fra ledelsen:
- Ansøgerfelt afdelingsleder
Tre ansøger indkaldt til samtale. Ansættelsesudvalget kunne ikke pege på en kandidat, og
stillingen vil komme i genopslag. Forventer ansættelse fra 1. dec. el. 1. jan.
- Status på Ungdomsskoleprogram og klubaktiviteter.
Ungdomsskoleprogram er udarbejdet og sendt til tryk. Samtlige 6. klasser fra folkeskole har
været inviteret til infomøde og rundvisning på UKC. Der er lagt et særligt program kun for
6. klasser i august og lidt ind i september, for at skabe ejerskab blandt de nye brugere.
Der er lidt færre hold i udbud, men det er på baggrund af erfaringer fra tidligere
holdtilmeldinger. De frigjorte ressourcer bliver bragt i spil til at afstedkomme nye projekter
henover sæsonen.
4. Ti’eren
- Status på Tiende klasser
Pt. 73 elever indskrevet. TiA er lidt over normeringen med 14 elever. Store udfordringer
med mindre antal lokaler og hermed mulighed for mindre holddannelse. UM er i dialog med
Gymnasiet omkring adgang til flere lokaler på de dage vi bruger gymnasiet, mandag,
onsdag og torsdag.
- Kort orientering om Pragturen. Nyt sted, lidt udfordringer på kosten. Eleverne var meget
glade for turen og der er blevet mange gode relationer og et godt fælles afsæt blandt
eleverne.

- Kort drøftelse om opstartsfasen: Lone informerede om opstarten, infomøde og
introduktionsdage på gymnasiet.
Ønske fra Sanne om mere information på forhånd, så velkomstaften ikke bliver forvirrende
for de nye elever. Det er et ønske fra ledelsen at flere informationer kan formidles i
velkomstfolder til indskrevet og potentielle elever og udleveres inde sommerferien.
Frederik: Ønske/forslag om at bestyrelsen deltager i velkomstmøde.
Sanne: Udfordring omkring kommunikation med andre elever og forældre. Hvorledes
kommunikerer forældre internt? Vi er i en afventende fase, da AULA er udskudt til
efterårsferien.
5. Olliestedet
- Ekstern brugergruppe søger om haltid til foreningsaktiviteter i Olliestedet.
- Hvorledes forholder vi os til eksterne foreninger i UKC’s lokaler, herunder retningslinjer for
eksterne bruger.
Bestyrelse blev informeret om at en nystartet forening har udtrykt ønske om foreningstid i
skaterhallen Olliestedet. Olliestedet hører ikke ind under de almene haller, men drives af
UKC som et bredt tilbud for alle borgere og besøgende fra andre kommuner. Bestyrelsen
ønsker ikke at afgive UKCs åbningstider til en mindre forening, og hermed forringe det
tilbud som der er til vores målgruppe og de øvrige borgere.
Der har pt. ikke været nogen konkret henvendelse til UKC vedr. specifikke tidspunkter.
Bekymringen går ligeledes på at flere foreninger kan etableres og skabe udfordringer
omkring øget pres på haltider og slidtage.
Olliestedet er pt. åbent ca. 360 dage om året, dog med forbehold for renovering o.lign.
6. Info om budget og høringssvar
Orientering om at perioden for udarbejdelse og indlevering af høringssvar falder sammen
med efterårsferien, hvormed der kan være behov for at mødes og arbejde hurtigt i uge 43
for at kunne indgive høringssvar.
7. Eventuelt
- Ungerådet: Ungekulturfestivalen var en stor succes. Mange gode erfaringer blev gjort, men
stor tilfredshed blandt deltagerne.
Ungerådet deltager Ungdomsfolkemøde 6. sep. Og Kulturens dag d. 7. sep.
Valg til ungerådet d. 12. sep.
- Idrætsrådet: 20. nov. Lån af UKC, ca. 30 personer, herunder en rundvisning og introduktion
til UKCs udbud og mulige samarbejdsflade
- Vedtægter: Der er fortsat nogle uregelmæssigheder i vedtægterne.
- Hetz mod unge i Hundested: Frederik og Ulrich tager et dialogmøde med Søren Brink om
mulige tiltag til at begrænse de unges uhensigtsmæssige adfærd.
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