
Referat – bestyrelsesmøde d. 25. marts 2021 på Teams. 

 
 

Deltagere online: Lars Buchholt Kristensen, Pernille Refstrup Lauridsen, 
Mikkel Villadsen, Peter Bjørn, Line Egelund, Hanne Tjessem, Ejnar Bo Pedersen 

og Mads Søndergaard Thomsen (referent). 
 

Afbud: Hans Mosegaard 

 
Pkt. 1  Meddelelser 

Formanden takkede for bestyrelsens fleksibilitet ift. mødetidspunktet. 
 

Jørgen Sams er ikke længere ansat i KKU, da han er overflyttet til UU – og vil 
derfor trække sig som suppleant ved kommende landsmøde. 

  
Christina Bremholm havde mulighed for at logge på mødet til punkt 5. 

 
 

Pkt. 2  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

  
 

Pkt. 3 Ungdomsskolen, -foreningen og Corona 

LBK orienterede omkring drøftelserne i sektorpartnerskabet, på hhv. politisk og 
embedsmandsniveau. Vi bruger de relevante fora til at stille ungdomsskolernes 

spørgsmål videre og får mange input om forskellige emner, som bliver sendt 
ind til ministeriet. 

 
Hanne Tjessem opfordrede til, at Ungdomsskoleforeningen hellere 

overinformerer end underinformerer. Der er stor frustration over tolkningen af 
retningslinjer, der kan være svære at forstå, rundt omkring.  

 
MST gennemgik spørgsmål og svar. 

 
Mikkel Villadsen opfordrede til, at foreningen lavede online-møder, hvor 

ungdomsskolerne kunne diskutere praktiske rammer omkring genåbningen. 
Det er vigtigt, at mangfoldigheden i ungdomsskolens opgaver bliver rammesat. 

Der er særlig opmærksomhed omkring knallert. 

 
Bestyrelsen drøftede ungdomsskolernes bidrag til evt. ekstra 

sommerferieaktiviteter – til at understøtte trivsel mv. – som måske bliver 
besluttet politisk i de kommende måneder.  

Peter Bjørn opfordrede til, at Ungdomsskoleforeningen arbejder for, at vi bliver 
en del af større puljer og sørger for at ungdomsskolen positivt nævnes som 

aktør, men at vi ikke får specifikke puljer til konkrete aktiviteter i 
ungdomsskolerne. Bestyrelsen bakkede op om dette 



Pkt. 4 Landsmøde 2021 

Bestyrelsesmødet dagen før bliver online, dog såfremt forsamlingsforbuddet 
hæves inden afviklingen ønsker bestyrelsen at mødes fysisk. 

 
Alene Lars og Mikkel, samt dirigent, mødes i Odense til den professionelle 

afvikling af Landsmødet. 
 

Line Egelund genopstiller ikke.  

 
Årets tema 2022: Bestyrelsen foreslår ”Mellemformer og KUI” 

 
Kontingentforslag: 2% er vedtaget 

 
Årets ildsjæl: Bestyrelsen, foruden to inhabile medlemmer, besluttede 

enstemmigt Årets Ildsjæl. 
 

Bestyrelsen besluttede at drøfte, hvordan ”Årets ildsjæl” kan revitaliseres på 
næste års Landsmøde. 

 
 

Pkt. 5 Økonomi 
EBP orienterede om regnskabet for 2020. Årets resultat er -93.327 

Resultatet skyldes primært implikationerne af corona, herunder: 

• Manglende deltagerbetaling, da det ikke har været muligt at afholde 
arrangementer 

• Udsættelse af projektaktiviteter 
På positivsiden skal nævnes, at der er skåret markant ned på udgifterne til 

kontorhold, konferencer og rejser, foreningsudgifter og administration 
generelt. 

 
De kritiske revisorer fremhæver et behov for at foreningens økonomi 

konsolideres.  
 

Sekretariatet anbefaler, at bestyrelsen på et kommende seminar drøfter den 
langsigtede økonomi for foreningen, som led i en diskussion af den fremtidige 

strategi. 
 

Formanden opfordrede til, at sekretariatet nedskriver procedurerne omkring 

betaling og godkendelse, jf. revisionsprotokolattet s. 134. 
 

Bestyrelsen ønsker, at sekretariatet udarbejder nogle strategiske spørgsmål 
ifm. Landsmødet, så der kommer input til seminaret i efteråret. 

 
Bestyrelsen godkendte regnskabet. 

  
 



Pkt. 6 Ungdomsskoleforeningens kommunikation 

EBP redegjorde for personalesituationen, der har betydet, at vi siden jul har 
været uden kommunikationsmedarbejder. Bestyrelsen tog orienteringen til 

efterretning.  
 

 
Pkt. 7 Early Warning 

 

Hanne Tjessem gjorde opmærksom på, at vi skal sikre, at ungdomsskolerne 
ikke må blive glemt i genåbningens næste faser. 

 
Mikkel Villadsen informerede om to fondsmuligheder, der taler ind i 

beskæftigelse for udsatte unge. En opfordring til at få udviklet fælles indsatser 
på tværs af kommuner. Det er tilmed konkrete eksempler på mellemformer. 

 
Peter Bjørn gjorde opmærksom på en problematik omkring forsikring, bl.a. på 

vandaktiviteter. Mikkel Villadsen supplerede med info om at, der skal 
udarbejdes dokumenter, bl.a. omkring redderansvar. Det kan evt. omtales i 

bladet. 
 

Pernille fortalte om en ny udvikling, nemlig online-samarbejder på tværs af 
ungdomsskoler. En række ungdomsskoler har samarbejde om online 

fritidshold. Der er nogle udfordringer på området, som 

Ungdomsskoleforeningen kan hjælpe med at rydde af vejen. 
 

 
Pkt. 8 Nyt fra foreningen og sekretariatet 

EBP orienterede om: 
• UngEvent 

• Ungdomsbureauet 
• Ensomhedsprojekt 

• Mellemforms-arbejdsgruppe 
 

Peter Bjørn uddybede perspektiverne for ungdomsskolen i 
mellemformsbegrebet. Vores skoleforms erfaring og lovgivning giver rigtig 

gode muligheder. Der opfordres til at arbejdsgruppen/Peter Bjørn giver kort 
info ifm. landsmødet. Det kan evt. komme ifm. fremtidig virksomhed. 

 

EBP orienterede om udvælgelsen af kommuner, der skal deltage i næste fase 
af Coop Crew.  

 
 

Pkt. 9 Evt. 
Bestyrelsesseminar planlægges i uge 32. 
Red: seminaret bliver fra torsdag d. 12. august ca. klokken 10 – til fredag d. 13. august 2021 

ca. klokken 13  


