Unge- og Kulturcenterets bestyrelsesmøde
d. onsdag d. 5. feb. 2020, Kl. 17.00 – 18.45
UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk

Mødested: UKC
Medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen:
Frederik Germann
Kirsten A. Lauritsen
Rolf Møller Hansen
Sanne Falther Svankilde – Referent
Per Rudbeck
Lone Koefoed
Lars Schytt Larsen
Nichlas Petersen
Hamza Zamann

Byrådsmedlem – Formand
Byrådsmedlem - Næstformand
Organisationerne
Forældrerepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Foreningerne
Elevrepræsentant
Elevrepræsentant

Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
Ulrich Mehr
Anni Damkjær

Leder af Unge- og Kulturcentret
Afd. Leder Klub og Ungdomsskole

Afbud:
Rolf Møller Hansen
Lars Schytt Larsen
Referat:
1. Godkendelse af referat, samt punkter til eventuelt:
-

Referatet blev godkendt, men der blev spurgt til mødet med Søren Brink (tages op på
næste møde).
- Pkt. til eventuelt:
o Dialogmøde
o Vedtægter
o Hjemmesiden (tilretning – befordringsgodtgørelse, nyheder – 10eren/gamle
nyheder fra 15/1-20.
o Vision for UKC
o Punkter til kommende møder
Punkter til eventuelt tages op på næste møde.
2. Information fra formanden:
-

Repræsentant fra Regnbuen deltager på bestyrelsesmødet, hver anden gang.

-

Narkoproblematik tages med på næste møde.

-

Vision for UKC tages på et særskilt møde.
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3. Information fra ledelsen:
-

-

Præsentation af Anni:
o Anni præsenterede sig kort. Er i gang med at danne sig et indtryk af hvad UKC
er for en ”størrelse”.
Status – økonomi:
o Umiddelbart ser det ud til vi har brugt 94,57% af det samlede budget, men
om alt er kommet med, regnes der stadig på. Opfølgning på næste møde.
E-sport Event:
o
15/5-20 afholdes E-sport event i Gjethuset. Arrangører er UKC, Ungerådet og
DGI. Der er tanker fremme, om at starte en E-sportsforening.

4. Nyt fra Ungerådet:
-

Spirit Festival 2020:
o Festivalen flyttes til den 24. april fra kl. 14.00 til kl. 18.00. Der er udarbejdet
et flot program med bl.a. – Poledance show, Samba dansere og meget andet.
Har haft travlt med at arbejde på priser/tider og få aftaler i hus med de
forskellige aktører. Der er lavet en flot plakat.

-

Aftale m/Nordcentret:
o Der er indgået en aftale med den nye ejer af Nordcentret, om at male ”graffiti”
på deres mure. Det skal se pænt og ordentligt ud. Måske inddrages
Billedskolen.

-

Folkemøde:
o Ungerådet deltager igen i år på folkemødet på Bornholm, der afholdes den 2.
weekend i juni.

-

Netværkscafe:
o Der har været arbejdet en del på at oprette en Netværkscafe – men der er
ikke den store interesse??

-

Grundlovsdag:
o Er under bearbejdning. Skal være noget for alle.

5. Status fra Ti’eren:
-

Stillingsopslag: 22 ansøgere hvoraf ca. 6 skal til samtale.

-

Elevsamtaler:
o Der har været afholdt samtaler, hvor bl.a. uddannelses
parathedsvurderingerne blev gennemgået.

-

Er i gang med at udvikle nye linjer til næste skoleår.

-

Teaterforestilling:
o Som vanligt afholder Ti’eren teaterforestilling. I år bliver det den 2/4 kl. 19.00
og bestyrelsen er meget velkommen til at deltage.

-

Svømmeundervisning:
o Der blev spurgt ind til hvorfor svømmeundervisningen foregår i Helsinge
svømmehal, når vi har en svømmehal i Halsnæs kommune. Forklaringen er:
da Frederiksværk svømmehal blev renoveret, sparede man udspringsbassinet
væk. Og hvis vi skal have de unge mennesker til at deltage, skal der være
andet end et bassin, hvor man kan svømme frem og tilbage.
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6. Status fra Klub og Ungdomsskole:
-

Medarbejdermøde:
o Der har været afholdt møde, hvor budgettet blev gennemgået/diskuteret.

-

Tur til Ålborg – aflyst – ikke deltagere nok.

-

Skitur i vinterferien. 29 tilmeldt. Der deltager 4 voksne fra UKC.

-

Begrænset åbningstid i klubberne i vinterferien.

-

Dykkerkursus i uge 8 m/Hajen. 6 tilmeldte. Udstyr lånes også af Frederikssund.

-

For få tilmeldte på ungdomsskoleholdene.

-

Olliestedet – oprettelse af hold.

-

Frivillige forældre:
o Der er pt. en del forældre i Hundested der barsler med at oprette et tilbud for
de unge, der rækker videre end det UKC kan tilbyde via Regnbuen. Opfordring
til at UKC følger sagen tæt.

7. Kommende bestyrelsesmøde/årshjul
- Onsdag d. 5. feb. Kl. 17.00-18.45 (Julius Mygind kl. 19.00-20.30)
- Onsdag d. 1. april kl. 17.00-19.30 (Regnbuen)
- Onsdag d. 6. maj kl. 17.00-19.30
- Onsdag d. 3. juni kl. 17.00-19.30 (Sommerafslutning)
Mødet den 1. april skal evt. flyttes, hvis Tina skal deltage. Action: Frederik/Ulrich.

8. Episode i klubben:
-

Status på episoden i klubben fra november:
o Elever og forældre har været til møde i januar. Efter dette møde, har vi valgt
at give eleverne lov til at vende tilbage til klubben.

9. Kommunikation m/forældre
-

Hvordan sikrer vi os, at vi når ud til alle forældre.

Pkt. udgår pga. tidsnød. Tages op på næste møde.
10. Julius Mygind:
-

Holder foredrag samme dag kl. 19.00-20.30 i Multi-caféen. Vi stopper tidligere, så
bestyrelsen har mulighed for at deltage i foredraget.
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