Referat fra Bestyrelsesmødet d. 18. marts 2022, Odense.
Deltagere: Carsten Djusaa, Mikkel Holst Villadsen, Hans Mosegaard, Lars Buchholt
Kristensen, Hanne Tjessem, Peter Bjørn, Pernille Reffstrup, Ejnar Bo Pedersen, samt
Søren Hanmann Larsen (referent). Christina Bremholm Jacobsen deltog under
økonomipunktet og Klaus Majgaard under strategipunktet.

Afbud fra: Mads Søndergaard Thomsen
Referat:
Ad 1 Meddelelser
Der blev meddelt, at Christina Bremholm Jacobsen ville deltage under
økonomipunktet og Claus Majgaard under strategipunktet.
Bestyrelsen opfordredes til at gøre reklame for Ungdomsskoleforeningens nye
podcastserie.
Ungdomsringen flytter til juni ud i Odin Havnepark.
Ad 2 Godkendelse af dagsorden – og evt. kommentarer til referatet fra
seneste møde
Lars meddelte at de supplerende emner, han havde mailet ud dagen før, ville blive
taget på et passende tidspunkt i løbet af dagen fx i forlængelse af strategipunktet.
Peters kommentarer til kontingentforslaget vedtaget på seneste møde blev taget ad
notam. Lars forslog, at man fremadrettet i højere grad kiggede på en i en
pristalsregulering. Peter pointerede, at det er en nødvendig diskussion ikke mindst i
lyset af de kritiske revisorers bemærkninger til egenkapital og lukkeomkostninger.
Beslutningen fra seneste møde fastholdes, men økonomien er en vigtig debat at tage
under strategidebatten på landsmødet med medlemmerne.
Referat godkendt.
Ad 3 Økonomi – Årsregnskab 2021 – gennemgang og underskrift
Årsregnskabet viste kr. 78.000,- overskud – et flot resultat i lyset af, at 2021 igen var
et år præget af Corona. Regnskabet er pænt i balance: fx har
Ungdomsskoleforeningen realiseret kr. 100.000,- mere i deltagerbetaling end
budgetteret. Foreningsudgifter er større, men det skyldes primært, at hele Majgaards
honorar for ydelser i strategiprocessen er afregnet i 2021.
Både i rapporten fra de kritiske revisorer samt i revisionsprotokollatet, bliver der lagt
vægt på at foreningens projekter, giver underskud. Det er dog tale om et
regnskabsteknisk underskud, hvor at der udregnes et dækningsbidrag på foreningens
faste omkostninger pr. time, som lægges til de faktiske lønomkostninger for
projektansatte. Det er ikke noget projekterne dækker, og en måde hvorpå man kan
vise foreningens medfinansiering. Derudover er der det forbehold, at hvis foreningens
projekter giver et stort overskud, så kan vi risikere at skulle beskattes heraf selv om
foreningens samlede regnskab kun har et mindre overskud eller er i underskud. Dette
forhold bør forklares for landsmødet. Ca. 5 personaler er i 2021 finansieret af
projekter.

Ekstern revisor anbefaler ny forretningsgang vedr. intern kontrol. Der er bevilliget
kursus i 2022, så foreningen kan blive bedre til at leve op til GDPR-regler.
Ekstern revisor har anbefalet at fordele indestående i flere banker: udfordring her er
at få banker til at acceptere at være pengeparkering. Men da foreningen har Danske
Bank, regnes det for at være hypotetisk, at den skulle gå konkurs og foreningen
miste indestående over kr. 750.000,Punktet skal behandles på det kommende bestyrelsesmøde, og bestyrelsen skal
kunne argumentere for vores dispositioner overfor landsmødet. Bestyrelsen havde
også et ønske om mere indsigt i, hvor meget projekterne bidrager til foreningen
Ad 4 Landsmøde 2022
•
Årets ildsjæl – valg fra indkomne kandidater
De bestyrelsesmedlemmer, der havde indstillet kandidater, forlod lokalet.
Bestyrelsen hilste velkomment, at der var kommet flere indstillinger fra flere
medlemsskoler. Men stadig grundlag for at arbejde for at få flere ungdomsskoler til at
bidrage. Efter en kort debat blev de udpeget en vinder.
•
Valg til bestyrelsen – kandidater
Bestyrelsen debatterede signalværdien i som formand og bestyrelse at være stillere
for hinanden eller for andre: det kan opfattes som lukket og ekskluderende. Omvendt
vil de se underligt og påfaldende ud, hvis bestyrelsesmedlemmer, som genopstiller,
ikke har stillere, medens nye kandidater har.
Det bør overvejes, om punktet skal fremgå af blanketten de kommende år eller om
det er en reminiscens fra tidligere tiders måde at vælge bestyrelse på. Evt. anbefalere
kan fremkomme med deres anbefaling på selve landsmødet. Punktet evalueres
sammen med landsmødet på det konstituerende møde.
•
Gennemgang af program
Programmet for dagen – udfærdiget efter bestyrelsens ønsker på seneste møde - blev
gennemgået og godkendt. Ny skole til morgensang, da det kun bliver kort punkt om
morgenen.
•
Fællesarrangement i.f.m. møde d. 10. maj
Bestyrelsesmødet skal begynde kl. 14.00.
Ad 5 UngDanmark
Ros til Heidi, der har gjort et stort stykke arbejde for at få UngDanmark op at køre,
men efter der ikke er projektmidler mere, er man kommet tilbage til udgangspunktet
for tre år siden. Den store udfordring ligger i, at på for mange ungdomsskoler ligger
UngDanmark aktiviteterne i klubben og ikke i demokrati-arbejdet. Det smitter af på
weekenderne.
Demokratiarbejdet vil fremover blive en del af en af fremtidige arbejdsgrupper,
måske er der behov mere inspiration skoler imellem end ungerettede samlinger.
Derfor blev det besluttet, at Ungdomsskoleforeningen indstiller sin sekretariatsbistand
efter indeværende sæson. Det blev pointeret, at man skal være meget eksplicitte i
kommunikationen herom, at foreningen gør det her, fordi man vil gøre noget andet
på området, qua strategien. Men foreningen står naturligvis til rådighed med info om
evt. samlinger i blad, nyhedsbrev mv.

Ad 6 Strategi 2022-28
Klaus gennemgik de tre dokumenter med henblik på dels de ændringer bestyrelsens
debat havde affødt og dels de praktiske konsekvenser af strategien. PP sendes med
referatet ud.
Der er behov for yderligere afklaring om kommissorier for arbejdsgrupper? Fx er der
udløbstid på gruppen? For deltagelse af de enkelte medlemmer? Rammer for
arbejdet bør tydeliggøres. Man enedes om at tilstræbe max. fleksibelt og at involvere
arbejdsgruppen i opbygningen. Sekretariatet skal komme med udspil hertil efter
strategien er vedtaget. Bestyrelsens præciseringer indarbejdes sammen med input fra
det sidste pitstop med medarbejderne i kommende uge.
Man enedes om ikke at have for mange specifikke spørgsmål forhåndsproduceret til
gruppedebatten på landsmøde, men i stedet stille nogle åbne spørgsmål, så
medlemmerne får max. frihed til at vende alt. Medlemmernes medejerskab og
medvirken er afgørende for strategiens succes.
Derefter diskuterede bestyrelsen de supplerende emner, der var sendt ud dagen før,
efter Klaus, Ejnar og Søren havde forladt mødelokalet. Bestyrelsen enedes om i lyset
af en større arbejdsbyrde at regulere formandshonoraret fra kr. 7.500,- til kr.
10.000,- pr. md.
Ad 7 Early Warning
Fritidsgruppen (flere kontaktudvalgsmedlemmer) har været samlet for fortsat have
fokus på den fritidspolitiske dagsorden. Der er et nyt fællesskriv på vej, man vil søge
at skabe et ”Sammen for fritiden”-initiativ.
Efterskoleforeningen har efterlyst nye løsninger for unge, der kommer hjem til
kommunerne, men har svært ved at komme ind i fællesskaber. Der er aftalt møde i
april.
Ungdomsskoleforeningen har skrevet til undervisningsminister Pernille RosenkrantzTheil og KL-B&U-formand Thomas Gyldal og gjort opmærksom på ungdomsskolernes
mulige roller overfor unge flygtninge fra Ukraine. Der ville være
sektorpartnerskabsmøde senere samme dag for at høre om og udfolde den nye
politiske aftale. To bestyrelsesskoler var allerede i gang med initiativer.
I regi af kredsen omkring DEA, hvor Ungdomsskoleforeningen er medlem, afsøges
muligheder for videreførelse af science-aktiviteter i samarbejde mellem
erhvervsskoler og ungdomsskoler. I første omgang tænkes lokal afprøvning i Odense.
Foreningen arbejder på at blive tættere knyttet til ”Sammen om skolen” og hører på
vandrørerne, at der muligvis er et ”Sammen om ungdomsuddannelserne” på vej.
LA10 har fået ny formand fra Holbæk 10. kl. center. Vi er i dialog om evt.
sekretariatshjælp.
Ungdomsskoleforeningen låner Hanne ud som fødselshjælper og Ofelia til evaluering
til et initiativ om Coop crew-agtige forløb i andre brancher - Fx catering og
transportbranchen - i Kolding. Ungdomsskoleforeningen skal stå for at sprede
erfaringer til de øvrige ungdomsskoler via blad mv.

Mikkel mente, at Folkeskolens paragraf 33 ikke bliver brugt i det omfang den kunne.
Ungdomsskolerne har en mulighed her, så de unge ikke ender i
specialundervisningstilbud.
UngiAarhus laver tilbud til 8-25 årige i to udsatte områder,
Ad 8 Nyt fra foreningen og sekretariat
Der er kommet ny praktikant på sekretariatet - Andreas Thingholm – som foreløbig er
her til sommer. Ungdomsskoleforeningen deltager på LUs Årsmøde med en stand og
på folkemødet på Bornholm til juni. Ejnar er tilbage i CeFUs bestyrelse.
Ad 9 Evt.
Intet

