
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Referat Dato: 16/11-22 

Kl. 17-18.30 er der bestyrelsesmøde 

18.30-20.30 efterfølgende julebuffet  

 

 

 

Sted: Suldrup Kro  

(Hjedsbækvej 326, 9541 Suldrup) 

Emne: Bestyrelsesmøde ( m. julefrokost) Mødedeltagere: Peter H, Stefan, Bjørn, Kristine, Katrine, to ungerødder (Freja 
Nygaard, Sarah Olsen), Trine og Jens,  
Afbud: Peter B, Kasper 
Referent: Trine 

Formål med mødet:   
Orientering, opfølgning, refleksion, udarbejdelse af principper og 
beslutningstagen 

Forbered:  

Læs dagsorden  

Anvendelse af mødets resultat:   
Referatet ligger efter godkendelse på RU’s hjemmeside. 

Medbring:   
Dagsorden  



 

 

 

Emne 

Formål med 
punktet 

(- hvad skal vi 
udrette?) 

Proces 
(hvordan behandler vi 
emnet/ hvem indleder 

punktet) 

Varighed Beslutning  
(referat – hvem gør hvad) 

1.  Velkomst   
 

 

2.  Godkendelse 
af dagsorden  
og nedslag i 
referat fra 
sidste møde 
(se bilag 1) 

Godkende/ikke-
godkende 

Peter H. indleder 5 min. Dagsorden er godkendt. Referat godkendes formelt. 

3.  Talentcamps 
2022/2023 

Præsentation for 
bestyrelsen – 
orientering  

Jens uddeler katalog og 
beretter kort omkring 
arbejdet og tilbuddet til 
unge i 7. og 8. kl.  
For yderligere info 
Talentforløb – Rebild 
Ungdomsskole 

5 min. Jens fortæller om opgaven med at koordinere talentcamps, 
hvor vi sidste år fokuserede på emnerne Science og mad / 
ernæring i samarbejde med Støvring Gymnasium og FGU 
Himmerland. I år er det tysk og mediefag (der skal laves 
video om vandreruter i Rebild til tyske turister i samarbejde 
med Rebildporten) på Støvring Gymnasium  samt håndværk 
og design (bæredygtighed, mekanik og strøm) på HEG i Aars.  
Peter spørger ind til, om det sidste år var svært at besætte 
pladserne, og Jens orienterer om, at de blev besat med 

http://rebildungdomsskole.dk/talentforloeb/
http://rebildungdomsskole.dk/talentforloeb/


henholdsvis 20 og 21 elever (plads til 21  
pr. hold), men understreger også, at det  
er afgørende, at skolerne bakker op og ser  
potentialet i, at eleverne deltager.  
Det koster ikke skolerne noget at sende elever afsted, da det 
er puljefinansieret. Vi ved først den 25/11, hvor mange der 
deltager på årets talentforløb. Sarah fortæller, at dem fra 
hendes klasse, der havde været på forløbet, var glade for at 
have deltaget.  
Kristine understreger, at det er fedt, at man tænker talent 
bredt – både teoretisk og praktisk.  
Bjørn spørger til, hvad hvis en elev gerne vil deltage, men 
ikke har fået tilbudt en plads, hvad gør man så. Jens 
fortæller, at det var tilfældet sidste år, men at der henvises 
til, at det er faglærerne på de enkelte skoler, der udvælger. 
Stefan understreger, at måden der arbejdes med fagene på i 
talentoforløbet, gør fagene mere spændende end ’blot tyske 
gloser’ – det bliver sat i anvendelse og får betydning.  
Bjørn spørger til, hvor puljemidlerne gives fra; det er centrale 
midler fra Børn og Unge - puljen hedder fremtidens 
folkeskole.  
Peter er positiv over, at der arbejdes på tværs med 
samarbejdspartnere som SGY, FGU og HEG.    

4.  Opfølgning 
på tidligere 
drøftelser: 

Orientere omkring 
fremskridt. Under 
pkt. 5 økonomi 

 
15 min Science – Vi har pt. afsøgt noge forskellige muligheder for at 

sætte Science i spil:  Vi har undersøgt, hvorvidt at der 3d print 
facilliteter på vej på SGY. Det er der, og lokalet forventes 



- Scienc
e 

- Samar
bejde 
folkes
koler/
RU 

- Social
t 
foreby
ggelse
sarbej
de 

besluttes det, om 
der skal afsættes 
særlige midler til 
visse indsatser. 

færdigt i det nye år, hvorefter de  gerne  
samarbejde om, at sætte lokalet i spil for  
ungemålgruppen. 
Coding Pirates har vores henvendelse om et eventuelt 
samarbejde om at lave et event for unge på dagsordenen på 
deres næste bestyrelsesmøde. 
Lions Club vil gerne lave noget for unge i Støvring, hvorfor de 
har rettet henvendelse til os mhp at lave en ansøgning, der 
kan sætte noget nyt i spil. I den forbindelse har vi valgt at 
fokusere på Science delen med folieskærere etc., der både vil 
komme unge i støvring til gode, og vi vil samtidig kunne tage 
det med ud andre steder. Vi afventer svar på tirsdag. 
Klimarebild vil muligvis også give noget hertil – Kristine har 
videre dialog herom. 
Den næste bliver derfor, at forholde os til, hvor vi skal have 
plads til af materiel på sigt. Vi er med i drøftelserne om 
projektet De fri bymidter, der har øje på Citycentret, som en 
mulighed for at sætte lokaler i spil, hvor vi vil kunne tænkes 
ind som en aktør. Ansøgningen ligger ved Plan, Byg og Vej og 
sendes til januar, og ved positivt udfald med opstart fra 
januar 2024. 
 
Jens har deltaget på afdelingsledermøde med henblik på at 
drøfte kontakpersonsordningen. Bavnebakkeskolen ville 
gerne deltage som prøveskole i en halvårlig prøveperiode, 
hvorefter vi kan udvide det til andre / øvrige skoler alt efter 
de erfaringer, vi kommer frem til.  



I forhold til socialt forbyggelsesarbejde;  
Så er den udfordring med en ungegruppe  
fra Støvring, vi drøftede sidst, løst både ved  
møder med fodboldklubben, og vi har ansat en medarbejder, 
der har lavet en cafe / klub for gruppen af unge. 
Pt. er der dog en anden gruppe i Støvring, hvor der 
eksperimenteres med at ryge hash. Der er lavet et par 
underretninger i den forbindelse, og der samarbejdes med 
SPS og misbrugskonsulent. Vi har haft møde med Polititet og 
lagt et pres på, at de i højere grad er synlige i bybilledet.  
 
Bjørn spørger ind til, om der i forbindelse med ture og events 
er fokus på de unge, der tilmelder sig alene. Kristine 
fortæller, at vi altid har unge med, der tilmelder sig alene og 
har stor succes med, at de bliver en del af fællesskabet. Men 
det kræver selvfølgelig, at de tilmelder sig i første omgang. 
Bjørn spørger om, det også er tilfældet er i ungecentret. 
Sarah svarer, at man altid er velkommen alene og de voksne 
forsøger at inddrage en. I forhold til den ungegruppe, der 
aldrig tager skridtet alene understreger Jens, at det netop er 
derfor vi tænker at kontaktpersonordningen kan være en 
løsning.  

5. d Rebild 
Ungeråd 

Fast punkt - 
orientering 

Nyt fra Ungerådets arbejde  15 min. Sarah og Freja fortæller, at de er ved at planlægge en 
gokarttur i forbindelse med den undersøgelse, de har lavet 
og præsenteret på sidste møde. Mange har savnet at tage ud 
og gøre noget sammen, og de har store forventinger til, at 



pladserne bliver booket.  
Sarah og Freja fortæller om, at Horror night  
til stor ærgerlese blev aflyst. I tilmeldingerme  
var 20 unge, der gerne vil skræmme (og stå for 
planlægningen) og 60, der gerne vil skræmmes (være 
deltagere). Desværre mødte der kun 6 op for at skræmme/ 
planlægge i forbindelse med deres planlægningsmøde, og det 
var for sent at rekruttere nye. Ungegruppen har evalueret på 
det, og de mener, at man til en anden gang skal have større 
fokus på at rekruttere til skræmme / planlæningsdelen 
tidligere. Bjørn fortæller, at de gør det samme på SGY, hvor 
man vil kunne hente inspiration.  De unge vender stærkt 
tilbage næste år. 

6.  Økonomi Fast punkt - 
beslutning 

Opfølgning og arbejde med 
budget 2023 i RU. Status på 
forbrug 2022 udleveres 
sammen med forslag til 
budget 2023 

20 min. Jens orienterer om, at vi regner med at bruge 7.600.000 af 
vores budget, så vi har meldt ind, at vi forventer at overføre 
ca. 500.00 til næste år – grundet besked om mådehold jf. 
orientering på sidste bestyrelsesmøde.  
Knallert overskrider budget, på grund af elevopdrift, og det 
koster os ca. 1500-1600 kr. pr. elev.  
Stefan siger, at den høje udskrivning til knallert, nok er noget, 
man skal acceptere, og tænke, at det er en anledning til at 
møde nogle andre unge, end vi måske ellers møder, og 
derved får en kontakt med gruppen.  
Vi har lavet et samarbejde med politiet i forbindelse med 
knallertundervisningen næste år, hvor der laves et oplæg for 
forældrene (frivilligt) og de unge (obligatorisk) med fokus på 



sikker trafik. 
Sara og Freja fortæller, at der kan være  
gruppepres i forhold til at køre stærkere  
eller køre ulovligt. De oplever at det, der vil hjælpe er mere 
politi, således at der er en højere risiko for at blive taget.   
 
Jens orienterer om budgetposten Prioriterede indsatser, som 
er en buffer til at kunne lave aktuelle projekter i det 
kommende år; og om det er en post, vi skal have besluttet 
nærmere om, hvordan den skal bruges på dette eller næste 
måde. Det besluttes, at det ikke er en bestyrelsesbeslutning, 
men at der er tillid til, at vi beslutter det løbende i RU, som 
der opstår behov / muligheder, og at bestyrelsen orienteres 
om, de beslutninger, der træffes.  

7.  Ny B&U-
politik (se 
bilag 2) 
Temadag 
8/12 –  kl. 16-
18 

Beslutningspunkt  Vi skal beslutte, hvem fra 
bestyrelsen, der deltager (i RU 
har vi sammenfaldende 
arrangement)  samt hvilke 
temaer, der er vigtige for 
RU at have med i politikken? 

20 min. Sabrina (tovholder ungerådet) og ungerådet deltager fra 
RU’s side til temadag om den nye Børne og ungepolitik. Peter 
deltager som medlem af Børne og Familie og som Formand 
for Ungdomsskolen. Bjørn deltager evt. 
Stefan opfordrer til, at det tværfaglige samarbejde er 
væsentligt og noget, der med fordel kan tænkes ind i B&U 
politik.  

8.  Valg af 
mødedatoer 
for 2023 
Ifølge 

Beslutningspunkt 
 

 5  min. Mødet den 9/2 flyttes til den 16/2. april fastholdes. Der er 
usikkerhed omkring septembermødes i forbindelse med 
eventuelle budgetændringer, men det opdateres løbende – 
pt. fastholdes datoen. November fastholdes.Der er 



 

vedtægter:  
2. torsdag i 
februar (9/2) 
3. torsdag i 
april (20/4) 
sidste 
torsdag i sep. 
(28/9) 
3. torsdag i 
nov. (16/11)   

opbakning til at møderne holdes lokalt på vores forskellige 
lokaliteter.  

9.  Evt. og tak for 
i år 

 Peter H.  5 min. Der takkes af for året. 


