Referat bestyrelsesmøde - Ungdomsskoleforeningen d. 9. januar 2020
Deltagere: Lars Buchholdt Kristensen, Pernille Reffstrup, Line Egelund, Hanne
Tjessem, Mikkel Villadsen, Mikkel Brander, Hans Mosegaard og Ejnar Bo
Pedersen (referent)
Ad 1 - Opstart af mødet
Mikkel Brander orienterede om EUD 8. Søgte og fik puljemidler fra UVM. P.t. er
projektet stoppet på grund af det forhold, at eleverne ikke måtte indskrives i
en ungdomsskole. Mikkel sender afslaget. Og så tager
Ungdomsskoleforeningen stilling til, hvorvidt sagen skal løftes politisk

Ad 2 - Landsmøde 2020
Det blev besluttet, at bestyrelsen (evt. i Lars beretning) tilbagemelder på,
hvad foreningen konkret har drøftet og gjort i forhold til de overordnede linjer i
opsamlingen på sidste års medlemsdebat på landsmødet.
Der var en kort drøftelse omkring muligheden for virtuelle muligheder for at
kunne følge med i foreningens aktiviteter. Indtil videre er beslutningen, at
omkostningen ved at etablere egentlige virtuelle møder af en tilstrækkelig
kvalitet ikke står mål med den forventede anvendelse heraf.
Postkortmodellen er en god idé at fastholde. Sekretariatet arbejder med og
tildeles bemyndigelse til forslag til afsendere. De er vigtigt at afsenderne
kommer ”udefra” og budskabet bliver bredt. Gerne input fra unge med noget
på hjerte. Mulige emner er ”klimaproblematikken og ”ny udsathed” – som
formuleret af CeFU.
Foreningens bestyrelse genfremsætter vedtægtsforslaget fra sidste år, som
ikke blev stemt igennem. Argumentationen tydeliggøres. Revideres en smule,
således, at det er fremstår således, at det bliver i overensstemmelse med
landsmødets beslutning omkring foreningens formål.
Bestyrelsesvalg:
Mikkel Brander genopstiller ikke
Lars genopstiller som formand
Pernille tenderer imod at genopstille
Hans overvejer

Ad 3 og 4 - Medlemmernes brug af foreningen og Ungdomsskoleforeningens grundfortælling og fortsatte udvikling
(blev drøftet under ét)
God idé på landsmødet at nævne, at vi har haft fokus på medlemsanalysen i
forhold til, hvordan og hvem af medlemmerne, som benytter foreningens
tilbud.
Besøgsrunde:
• Mikkel vil gerne besøge Billund
• Lars besøger Favrskov
• Lone fra HU i Aarhus besøges af Pernille
• Hovedstadsskoler besøges af Hanne efter nærmere aftale
Der var opslutning til formuleringen: Vi arbejder for og med ungdomsskolerne.
Hanne Tjessem opfodrede til, at der arbejdes med at udfolde udsagnet.
Der var tilslutning til, at forslagene omkring kerneopgaver og ny
kommunikationsstrategi igangsættes, og bestyrelsen inddrages i nødvendigt
omfang i den videre proces.
Ad 5 - Økonomiopfølgning
I lyset af barsel på sekretariatet arbejdes der p.t. på højtryk med at
tilvejebringe et mere præcist overblik. Bestyrelsen orienteres skriftligt, når
hovedresultaterne er klar. Såfremt der er årsager til og behov for at indkalde
bestyrelsen vil sekretariatet gøre dette i et ekstraordinært møde.
Ad 6 - Status
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ros til gennemførelsen af
projekterne og ikke mindst til nye kommunikationsformer i CoopCrew.
Ad 7 - Early Warning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var en kort drøftelse af
Lærerkommissionens opgave. Formanden drøfter sagen med LU i respekt for
foreningernes forskellige opgaver.
Af 8 -Nyt fra forening og sekretariat
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var tilfredshed med
tendensen til øget aktivitet og deltagelse i UngDanmark

Ad 9 - Evt.
Sekretariatet undersøger mulighederne (økonomi, fordele og ulemper) ved et
evt. medlemskab af Friluftsrådet
Et muligt punkt i samarbejdet med Ungdomsringen kan være en form for
klubnetværk. Indgår i kommende drøftelser med Ungdomsringen.
OBS: Næste møde starter evt. kl. 9-13. Vurderes i lyset af det aftalte møde
med Børne- og Undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theill, som er
berammet til samme dag. Mandat til at flytte mødet til hovedstadsområdet i
givet fald.

