Referat fra Bestyrelsesmødet d. 9. juni 2021 på Ungdomsskoleforeningens
sekretariat, Odense.
Deltagere: Lars Buchholt Kristensen, Pernille Refstrup Lauridsen, Hans Mosegaard,
Peter Bjørn, Carsten Djursaa, Hanne Tjessem, Ejnar Bo Pedersen og Mads
Søndergaard Thomsen (referent).
Afbud: Mikkel Villadsen
Ad 1 Meddelelser
Lars bød velkommen til den nye bestyrelse. En særlig velkomst til det nye
bestyrelsesmedlem Carsten Djursaa.
Afbud fra Mikkel Villadsen.
Sekretariatet orienterede kort om et evt. nyt samarbejde med Villum Fonden.
Ad 2 Godkendelse af dagsorden
– og evt. kommentarer til referatet fra seneste møde
Dagsordenen blev godkendt.
Der var ingen kommentarer til referatet.
Bestyrelsen drøftede seminaret kort. Der er lagt op til ordinært bestyrelsesmøde
første aften og en fuld strategi-dag på dag to. Bestyrelsen bakkede op om at inddrage
en ekstern strategi-konsulent til drøftelserne.
Ad 3 Bestyrelsen konstituerer sig
Bestyrelsen præsenterede sig hver især og fortalte om deres fokus i
bestyrelsesarbejdet.
Valg af næstformand: Pernille Refstrup Lauridsen blev genvalgt til næstformand.
Valg af kasserer: Mikkel Villadsen blev genvalgt til kasserer.
Forretningsordenen blev kort gennemgået og blev herefter godkendt.
Mødeplanen blev godkendt. Sekretariatet udsender separate mødeindkaldelser.
Ad 4 Evaluering af Landsmøde
Evaluering af online møde: Mødet blev afviklet godt, men var som mange af de lidt
længere onlinemøder er. Der vil altid være meget envejs-kommunikation.
Det tekniske setup var rigtig godt; behagelig afvikling og mere seværdigt.
Bestyrelsen ser frem til, at vi kan mødes fysisk til landsmødet i 2022.
Carsten fremhævede at overleveringen af Årets Ildsjæl fungerede rigtig godt.

Revitalisering af Årets Ildsjæl: Overrækkelsen bør finde sted fysisk – og bruges som
video på selve Landsmødet. Det fungerer rigtig godt, både for modtagerne og for
resten af landsmødedeltagerne.
Bestyrelsen drøftede om der skal justeres på kriterierne for Årets Ildsjæl.
Kommunikationen skal styrkes og det skal fremhæves at en gruppe af ildsjæle også
kan modtage prisen, f.eks. ved en særlig indsats i et projekt.
Sekretariatet opdaterer reglerne for prisen, så de står mål med bestyrelsens ønsker.
Læring til fysisk møde 2022: Bestyrelsen besluttede at gennemføre næste års
landsmøde fysisk, men landsmødet streames også. Det skal prioriteres at få så
mange som muligt til at deltage fysisk.
Ad 6 Økonomi – Budgetopfølgning 2021
Ejnar Bo Pedersen orienterede om budgetopfølgningen og forventningen til årets
resultat. Foreningen budgetterer med et mindre underskud på under 5.000 kr.,
primært grundet manglende indtægter på deltagerbetaling. Der er gennemført
nødvendige tilpasninger af både udgifter og lønninger for at kunne nå det resultat.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Ad 7 Early Warning - Feedback fra bestyrelse til sekretariatet på kommunale,
aktuelle politiske tiltag
Pernille Refstrup Lauridsen fortalte om en række organisationsændringer i UngAarhus.
Hanne Tjessem orienterede om en publikation fra Red Barnet som bl.a. hun, Ejnar Bo
Pedersen og Hanne Kirk har bidraget til.
Bestyrelsen drøftede en række temaer, bl.a. hvordan samarbejdet internt i
kommunerne og mellem de kommunale forvaltninger påvirker hverdagen i
ungdomsskolerne.

Ad 8 Nyt fra foreningen og sekretariat
Ejnar Bo Pedersen orienterede bl.a. om at Craftivism-projektet er udvidet til 15
deltagerskoler. Det betyder, at alle ansøgere er kommet med i projektet og vi dermed
også opnår større spredning.
Efterårskonference forventes afholdt 9./10. november. Temaet vil tage udgangspunkt
i ungeinddragelse og arbejdet med de såkaldte 2. generationsreformer, hvor vi
ønsker at fremhæve de unges indflydelse på disse. Konferencen forventes afholdt i
Jylland.
Ad 9 Evt.
Intet.

