Referat af Bestyrelsesmøde – Ungdomsskoleforeningen – d. 1. maj 2020.
Mødet foregik online via Teams.
Deltagere: Lars Buchholt Kristensen, Pernille Refstrup, Mikkel Brander, Hanne Tjessem, Hans
Mosegård, Line Egelund, Ejnar Bo Pedersen & Mads Søndergard Thomsen (referent)
Afbud: Mikkel Villadsen
Ad 1 Godkendelse af dagsorden og meddelelser

Godkendt
Meddelelser – intet at bemærke.
Ad 2 Godkendelse af Årsregnskab 2019
(underskrift klares online)

Ejnar Bo Pedersen orienterede om regnskabet.
Lars Buchholt Kristensen spurgte til revisionsprotokol – nederst side 127. Det vurderes at
foreninger har de nødvendige procedurer for bogføring, attestation mv.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 3 Indledende drøftelse af budget 2020

Ejnar Bo Pedersen indledte drøftelsen, med afsæt i den nuværende situation omkring corona.
Budgettet er med fremregningen tilpasset, så det afspejler den forventede indtjening. Der er dog
stadig betydelig usikkerhed. Sekretariatet vil fokusere på at gennemføre færre, men større
arrangementer.
Deltagerbetaling falder fra 1.178.825 til 536.300.
Rejseomkostninger og forplejning og lokaler er tilpasset det forventede aktivitetsniveau.
Lars Buchholt Kristensen reflekterede over læringen af corona-krisen. Måske skal vi indstille os på
færre deltagerindtægter og lave mere webinar/online. Hvad er det for en ny virkelighed vi ser ind
i?
Mikkel Brander gav fuld opbakning til det tilpassede budget. Behov for en drøftelse af, hvilke
aktiviteter, der skal gennemføres og hvordan, set i lyset af de nye erfaringer.
Hans Mosegaard rejste en lille opmærksomhed på at blive forblændet af de erfaringer, vi har lavet
os nu. Mange ting går tabt, når vi ikke mødes fysisk. Der skal være en balance.
Budgettet blev godkendt og budgetopfølgningen taget til efterretning.

Ad 4 Orientering om og drøftelse af Landsmøde 2020

Landsmødet er indkaldt efter bestemmelserne i vedtægterne – og samtidig udsat. Vi ved endnu
ikke hvornår det kan gennemføres. En mulig dato er 23. september, hvis situationen tillader det.
Lars Buchholt Kristensen orienterede om drøftelser med LU. Vil der være mulighed for at lave
arrangementerne samme dag og sted; selvfølgelig adskilt så hhv. landsmøde og årsmøde holdes
helt separat.
Hans Mosegaard gjorde opmærksom på, at Ungdomsskoleforeningen og LU er to forskellige
organisationer. De repræsenterer ikke det samme. Man skal passe på med at få det blandet
sammen.
Ejnar Bo Pedersen fortalte, at vedtægterne begrænser os i at lave et online landsmøde. Rent
praktisk kan det lade sig gøre at afvikle et landsmøde samme dag som LU har årsmøde, det er
muligt at køre helt vandtætte skotter mellem de to. Uddannelsesforbundet har planlagt et stort
årsmøde, så det vil være svært at gennemføre noget sammen med dem.
Lars Buchholt Kristensen foreslog, at man kunne overveje ved lejlighed at lave en formiddag i
samarbejde med Uddannelsesforbundet, samtidig med LU afvikler årsmøde, så der er et tilbud til
medarbejderne før landsmødet i Ungdomsskoleforeningen.
Lars fik mandat til at drøfte mulighederne, i første omgang med LU.
Hvis ikke det kan laves sammen, så gennemføres Ungdomsskoleforeningens Landsmøde for sig
forventeligt d. 23. september og med Imran Rashid som oplæg.
Ungdomsskoleforeningens Landsmøde forventes indkaldt på ny primo august så fristen på fire
uger kan overholdes.
Ad 5 Orientering fra sekretariatet om aktiviteter mv.

Lars orienterede om nogle af de politiske drøftelser omkring genåbning af grundskoleområder, der
foregår pt. Formand og sekretariat er på ugentlig basis i dialog med myndigheder, KL, LU, BUVM
og andre relevante aktører omkring nedlukning og genåbning.
Lars deltager i en følgegruppe for genåbningen mellem tre ministerier og en række organisationer.
Der er ugentlige møder.
Lars var indkaldt til møde med ministeren tirsdag i denne uge. Drøftelsen gik på, hvad vi kan gøre
for de udsatte unge. Vi er inviteret blandt 30-35 andre organisationer til at bidrage i det videre
arbejde.
Bjørn Brandenborg har taget pointer fra Ungdomsskoleforeningen med i sin dialog med
ministeren, såvel som fra de øvrige organisationer i kontaktudvalget. Derfor fastholdes også et
møde i kontaktudvalget, det vil selvfølgelig omhandle de aktuelle problemstillinger.
Ejnar orienterede om efterårskonferencen. Afholdes 3. november i DGI-Byen, Kbh.
Sekretærkursus 18.-19. november.

UngDanmark blev kort drøftet. Det sættes på som drøftelse på næste ordinære møde.
Sekretariatet fik bemyndigelse til at tage de nødvendige tiltag for at udviklingen af UngDanmark
kan fortsætte.
Ad 6 Orientering fra bestyrelsesskolerne om aktiviteter mv.

Aarhus: Området er ved at blive analyseret – og der kører en visionsproces sat i gang af
rådmanden.
Har nødåbning af en række tilbud, gennem PPR. Fritidsklubberne er åbne for 4.-5. klasse og
specialklasser.
Drøftelser omkring aktiviteter til de udsatte og sårbare unge. Gadeplan har fokus på mange af de
udadreagerende. UngiAarhus ønsker at tilbyde noget til de øvrige.
Fjernundervisning i fritidsundervisningen.
Vejle: Samarbejde med SSP omkring udgående arbejde.
Masser af online-tilbud fra fritids- og udviklingsmedarbejdere.
Udfordring at medarbejderne har været meget engagerede og gerne har villet mere end
myndighederne har tilladt. Kræver stor dialog.
Tønder: Har udviklet en række tilbud til sommerferien, som endnu ikke er godkendt, men er
fremsendt til forvaltningen.
Nyborg: Heltidsundervisningen er fuldt oppe at køre. Nye, interessante måder at afvikle
undervisning på.
Har kun haft meget begrænset aktivitet med fjernundervisning.
Høje-Taastrup: Også nye måder at arbejde på i heltidsundervisningen. Det går rigtig godt.
Fritidsundervisningen blev afrundet online. Det virkede nogenlunde, men det er ikke noget der er
ønskeligt fremadrettet.
Opmærksomhed på 10. klasse og interessen herfor. Hvad betyder nedlukningen for den
kommunale 10. klasse?
Ad 7 Evt.

Goddag og farvel til medarbejdere: Erik er stoppet – ligeledes vil vores to studentermedhjælpere
stoppe ved sommerferien. Der er tilknyttet to praktikanter i efteråret.
Der var enighed om et nyt møde i juni måned. Det cleares med formandsskabets kalendere.
Følgende punkter (minimum) drøftes:
•
•
•

UngDanmark
Landsmøde
Gensidig orientering

