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1 Meddelelser 

 

  
18.05.2017 

Sagsnr. 

16/25402 

    

 
Resumé 

 

Sommerferieaktiviteter 

Ung i Rudersdal koordinerer og administrerer en række sommerferieaktiviteter for 

foreninger og kulturinstitutioner på vegne af Kulturområdet. 

Aktiviteterne afholdes i uge 26-31, med flest aktiviteter i første og sidste uge af sko-

lernes sommerferie. 

Ung i Rudersdal er arrangør af følgende aktiviteter: Sommermad og gode kager, DIY 

til dit værelse, Friluftscamp i Norge, Skatecamp for begyndere og øvede, Byg dit 

eget skateboard samt Rollespil med Eventyrridderne. 

  

Der udbydes over 60 aktiviteter af mere end 30 foreninger og kulturinstitutioner. Der 

er 2.500 pladser på de mange hold. 

Tilmeldingen for de fleste aktiviteters vedkommende åbnede den 9. maj. 

  

  

Nyt fra ungecentrene 

Birkerød Ungecenter 

Det går rigtigt godt i Birkerød Ungecenter. De nye brugere er blevet inkluderet i hu-

set. Vores ”gamle” brugergruppe er rigtig gode til tage imod nye brugere og er gode 

til at videreformidle klubbens kultur og normer. Brugergruppen er kendetegnende 

ved at være meget rummelige og byde alle velkomne, uanset alder, køn, interesser 

og religion. Der er en fortsat tilgang af nye brugere i alle aldre. 

  

Vi udbygger løbende vores samarbejde med skolerne. Både almindelige folkeskoler, 

specielklasser og modtageklasser. Det giver rigtig god mening og er med til, at vi 

kan støtte de unge bedst muligt. 

  

I det daglige er der gang i mange forskellige aktiviteter. Nogle er planlagt på forhånd 

og andre improviseret. Men altid med udgangspunkt i de unges forslag, og hvad de 

er interesseret i. Bl.a. brydekampe, chilispisningskonkurrence, arenadyst/7-kamp, 

fodbold, basket, bordtennis, Høvelte kasernes forhindringsbane, 3-retters menu, 

filmaften, skøjtetur og fisketur. 

  

Vi har fået oprettet et hold med intensiv engelskundervisning og arbejder på at få et 

lektiehjælpshold op at stå, da det efterspørges af de unge. 

  

I påskeferien var vi på udflugt til Stevns klint. Det var en stor succes og de unge ef-
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terlyser flere af den slags ture. 

  

Vores computerrum bliver brugt hyppigt af alle vores forskellige ungegrupper, og vi 

bruger bevidst de unges interesse for spillene til at styrke relationerne og samar-

bejdsevne imellem dem.  

  

Vi samarbejder med Holte Ungecenter om to klatredage med klatreinstruktør og en 

overnatning i telt eller shelter, Begge dele i maj måned.  

  

Generelt er der mange unge, som kommer og har brug for hjælp til alle mulige ting. 

Bl.a. jobansøgninger, opholdstilladelses/statsborgerskabsansøgning, skoleopgaver, 

nem-id, SU, bank, uddannelsesansøgninger. Vi hjælper dem så godt vi kan, men det 

er svært ressourcemæssigt i det daglige. 

  

Holte Ungecenter 

I Holte Ungecenter forløber dagligdagen stadig godt.  

Vi er begejstrede og spændte på processen vedrørende flytning af Holte Ungecenter 

til Rudegaard. 

  

Vores brugergruppe er primært 6-7. klasses elever, men med jævne mellemrum ser 

vi også ældre elever. Vi har ligeledes fået tilgang af en gruppe blandede unge med 

anden etnisk baggrund, både piger og drenge. De er blevet modtaget rigtig godt i 

centret og bidrager positivt til ungemiljøet. 

  

Vi har henover forårsmånederne set en øget tilstrømning af brugere. Udeområdet 

bliver benyttet flittigt til både boldspil, hoppepude og anlægning af lille nyttehave, når 

vejret tillader det.  

  

Som beskrevet i sidste status har vi haft et par faste aktiviteter på i ugens løb (Krea 

og musik) med hjælp fra kvalificeret personale. Disse aktiviteter er nu afsluttet, men 

fortsætter ved, at det faste personale støtter op om både det musiske og kreative i 

dagligdagen. 

  

Vi samarbejder med Birkerød Ungecenter om to klatredage med klatreinstruktør og 

en overnatning i telt eller shelter, Begge dele i maj måned.  

  

I Holte ser vi stadig stor søgning i eftermiddagstimerne, hvorimod vi har få, men fa-

ste brugere i aftentimerne.  

  

Vi udfordres jævnligt på åbningstiderne i centret, idet vi flere gange ugentligt allerede 

har søgning fra kl. 13/13.30, så vi er allerede begyndt at benytte os af at kunne til-

passe åbningstiderne lokalt. Det fungerer rigtig godt. 

   

Nærum Ungecenter 

Nærum Ungecenter er præget af, at fritidsundervisningen er sluttet, og at 9. klasser-

ne nærmer sig deres læseferie. Generelt oplever vi, at der er færre daglige brugere i 

huset om foråret. Dette udnytter vi til at lave flere ture ud af huset, blandt andet en 

kommende tivolitur. Vi oplever større søgning af ældre brugere, der kommer for at 
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lave aftaler om at låne vores lokaler til specifikke formål (sportshal, musiklokale, 

computerrum osv.). Dette er en tendens, vi er glade for og fortsat arbejder på at få 

udbredt. 

  

De socialpædagogiske udfordringer, der primært knytter sig til en fast gruppe af æl-

dre unge i og omkring huset, fylder stadig meget i dagligdagen, men bliver håndteret 

i samarbejde med vores SSP konsulenter og andre relevante samarbejdspartnere. 

   

SFK’en 

Vi har en masse på programmet. Børnene er deltagende og glæder sig – er vores 

indtryk. Vi synes stadigvæk, at arbejdet med vores kerneområder i temaer giver god 

mening for børn og personale. 

  

· Vi er i gang med at planlægge Hop & Rock, der i år foregår 1. juni. Det plejer at 

være en stor succes med mange tilmeldte.  

· Vi planlægger en gallaaften for 5. klasserne. Det bliver deres afsked med SFK. 

· Vi har lige afholdt sportstema, det kørte over en uge. Børnene var meget enga-

gerede, meget mere end vi havde håbet på. 

· Vi har lige planlagt besøg af de kommende 4. klasser. De kommer på besøg i 

maj. 

· Vi holder forældremøde for de nye 4. klasser i maj. 

· Vi arbejder med kinesisk viftedans og en kreativ bod til Nærum Kulturdag, der 

foregår den 9. juni. 

 

  

Virksomhedsplan  

Ung i Rudersdal er en rammestyret virksomhed, der styrer og udvikler aktiviteter ud 

fra en årlig virksomhedsplan, der inkluderer mål fastsat af Direktionen, Kulturområ-

dets fælles virksomhedsplan samt mål opsat af Ung i Rudersdal. Bestyrelsen for 

Ung i Rudersdal præsenteres her for den færdige Virksomhedsplan 2017, herunder 

evaluering af mål for 2016. Hele virksomhedsplanen er vedlagt som bilag. 

  

  
 

 

Bilag  

1 Virksomhedsplan 2017, Ung i Rudersdal_final.pdf 
 
 
  

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2017 

 

Yderligere meddelelser: 

  

True North 

I de seneste år har vi, i Ung i Rudersdal og senest i 4K-regi, samarbejdet med True 

North. Der er nu bred enighed om at udtræde af samarbejdet med True North for 

ikke at binde sig til et samarbejde med et enkelt firma, men i stedet have mulighed 

for at kunne agere efter behov. Der vil fortsat være afsat midler til selvudviklingsfor-

løb. 
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Kommunalvalg 2017 

Der er iværksat et samarbejde med Nærum Gymnasium i forbindelse med det fore-

stående kommunalvalg. Der arbejdes på, at Ung i Rudersdals campingvogn opstilles 

på gymnasiet og benyttes som mobil stemmeurne, så førstegangsvælgerne har mu-

lighed for at afgive deres brevstemme. I ungecentrene er der planer om at sætte 

”demokrati” på dagsordenen.  

  

Ledelsessituation i Ung i Rudersdal 

Ungechef Lars Eldrup er fortsat sygemeldt. Gitte Næsbøl Magnus er konstitueret 

ungechef. 

  

  

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning. 

  

Anna Scharling Brun, Per Vangekjær, Jens Christian Frølich Bundgaard og Andreas 

Graham deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 

Dagsorden med vedtagelser 18.05.2017 

 

 

  

2 Temadrøftelse 

 

  
18.05.2017 

Sagsnr. 

16/25405 

    

 
Resumé 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdals møder indledes med oplæg og temadrøftelse. 

  

Dette mødes tema er: Aldersdifferencering. 

  

Ung i Rudersdal ønsker en temadrøftelse med bestyrelsen om aldersdifferencering 

defineret ud fra lokale behov i de pædagogiske tilbud. I forlængelse heraf fremsæt-

tes en kort skitsering af udviklingen vedrørende ensartetheden og de nu forskellige 

lokale behov. 

Det er centralt for Ung i Rudersdals daglige arbejde, at fleksibiliteten i organisationen 

er så stor som mulig, for at vi kan tilpasse os de ændrede behov, der sker løbende i 

de respektive brugergrupper. For fastlåste rammer udgør en hindring for at nå en så 

bred målgruppe som muligt. Samtidig bør alle brugergrupper tilgodeses for at sikre, 

at brugerne får de bedste muligheder for at udfolde sig i de aktiviteter og relationer, 

som det er Ung i Rudersdals vision og formål at understøtte og udbyde. 

Temadrøftelsen indledes med et oplæg om ændret aldersdifferencering i de pæda-

gogiske miljøer ved konstitueret ungechef Gitte Næsbøl Magnus. 

  

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse. 

  

  
 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Ung i Rudersdal har i dag åbent i alle tre ungecentre for alle i alderen 12 – 25 år i 

samme tidsrum. Ensartetheden i de tre ungecentre har været en nødvendig proces 

og tiltag for at sikre, at alle borgere i kommunen oplevede at få det samme tilbud 

efter kommunesammenlægningen. Derudover, har det været et vigtigt greb i fusio-

nen af de gamle Birkerød og Søllerød Ungdomsskoler og Nærum Ungdomsgård. På 

trods af de relativt korte afstande mellem vores tre ungecentre, er der stor forskel på 

brugergrupperne og de pædagogiske opgaver, der bliver defineret deraf.  

  

I en del af Ung i Rudersdals tilbud, er det uproblematisk og kan tilmed være givtigt at 

have det brede aldersspænd sammen. Det kan være både i målrettede lærings- eller 

udviklingsaktiviteter, men også nogle af mere social karakter. Begge dele afhænger 

naturligvis meget af den tilstedeværende ungegruppes behov. 

  

I Birkerød Ungecenter er der stor læring og kulturoverlevering på tværs af et relativt 
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stort aldersspænd i brugergruppen. Birkerød Ungecenter er det ungecenter, der har 

flest ældre brugere, som også har brugt stedet fra de var helt unge. Det foregår 

uproblematisk at have de meget ældre unge sammen med de mindre 6. og 7. klas-

ser og medfører mange positive aktiviteter og oplevelser for de unge. Dog kan der 

ind i mellem være både børn og forældre, der af uvidenhed, er lidt utrygge ved det 

store aldersspænd og som derfor på forhånd vælger tilbuddet fra. 

  

I Nærum Ungecenter er det primært 6. – 9. klasser, der bruger stedet samt mindre 

grupper fra gymnasiet. Den selvstændige Klub M med ældre brugere, kører upro-

blematisk og bruger som udgangspunkt ungecenteret uden for de officielle åbnings-

tider. Blandt de ældre unge i udskolingsalderen er der en del udfordrede - og udsatte 

unge. De har, som beskrevet i de sidste par statusskriv fra Nærum Ungecenter, fyldt 

rigtig meget i dagligdagen og optager mange af de pædagogiske ressourcer. Det 

betyder, at de aktiviteter, de to medarbejdere forsøger at målrette de yngste unge, 

ofte bliver tilsidesat, da de udsatte unge bliver for dagsordensættende. 

  

Holte Ungecenters brugere er ressourcestærke unge i udskolingsalderen og pt. pri-

mært 6. – 7. klasses elever. Her er det omvendt i forhold til Nærum, hvor de yngste 

unge bliver dagsordensættende, og de ældre ikke ønsker at identificeres for meget 

med dem.  

  

Brugergrupperne og deres interaktion er omskiftelig, ligesom den værdi de har af at 

være i et fælleskab varierer. Ung i Rudersdal har brug for at kunne aldersdifference-

re lokalt efter behov. Det drejer sig ikke om serviceforringelse, men om at tilpasse 

udbud efter efterspørgsel, således at vores tilbud kan styrke og tilbyde flest mulige 

unge læring ud fra den livssituation, de måtte stå i. Et eksempel kunne være, at det 

måske i Nærum Ungecenter kunne være givtigt for bredden af unge, at tirsdag og 

torsdag aften kun var for 6.- 7. klasse. Mulighederne er mange og vil blive tilrettelagt 

ud fra en faglig vurdering og den generelle efterspørgsel.  

  

Det forslås derfor, at der kan aldersdifferenceres i de pædagogiske tilbud løbende 

og ud fra de aktuelle lokale behov. 

 

  
 

 
Indstilling 

 

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøfter og tager sagen til 

efterretning. 

  
 

 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2017 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og udtrykte tillid til, at Ung i 

Rudersdal finder de mest optimale løsninger. Bestyrelsen opfordrede til, at brugerne 

inddrages i beslutningerne. 

  

Anna Scharling Brun, Per Vangekjær, Jens Christian Frølich Bundgaard og Andreas 

Graham deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 

Dagsorden med vedtagelser 18.05.2017 

 

 

  

3 Medlemmerne fortæller 

 

  
18.05.2017 

Sagsnr. 

16/25403 

    

 
Resumé 

 

Bestyrelsens medlemmer har et fast punkt på dagsordenen, hvor de har ordet og frit 

kan tage relevante emner op. 

  

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Det er bestyrelsesmedlemmerne selv, der beslutter, hvilke emner de vil tage op.  

Almindeligvis vil eventuelle sagsemner, fremsat under dette punkt, blive henvist til 

senere behandling efter et konkret udarbejdet beslutningsgrundlag. 

  

Punktet indledes af brugerrepræsentanterne, hvorefter bestyrelsens øvrige med-

lemmer har mulighed for at tage emner op. 

  
 

 
Indstilling 

 

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterret-

ning. 

  
 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2017 

 

Poul-Henrik Appelqvist, der blandt andet er engageret i De Danske Spejderkorps-

grupper, fortalte, at han – i samarbejde med Kulturområdet – arbejder på, at sætte 

en spejdergruppes arealer ved Duemosevej i Birkerød i spil, så flere unge har mulig-

hed for at benytte lokaliteterne. 

Der lægges op til, at arealer og spejderhytte stilles til rådighed for f.eks. Åben Skole i 

dagtimerne. Poul-Henrik opfordrede til, at Ung i Rudersdals naturkasser bliver sat ud 

i spejderhytten, så skolerne kan bruge dem. 

  

  

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 

  

Anna Scharling Brun, Per Vangekjær, Jens Christian Frølich Bundgaard og Andreas 

Graham deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 

Dagsorden med vedtagelser 18.05.2017 

 

 

  

4 Forslag til undervisningssæson 2017/2018 - Fritidsundervisning 

 

  
18.05.2017 

Sagsnr. 

17/8164 

    

 
Resumé 

 

Planlægningen af den kommende fritidsundervisningssæson og UngAkademi 

2017/2018 

er i gang, og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal præsenteres her for den samlede liste 

over forventede undervisningstilbud. 

Fritidsundervisningen tager altid afsæt i brugernes ønsker, og Ung i Rudersdals un-

dervisning vil derfor løbende kunne blive ændret i mindre omfang. 

  

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til godkendelse. 

  

Anna Scharling Brun, Per Vangekjær, Jens Christian Frølich Bundgaard og Andreas 

Graham deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Ung i Rudersdal ønsker fremadrettet at udbyde flere weekendhold/kortere undervis-

ningsforløb og lidt færre ugehold. Flere hold med lignende fagområder, f.eks. inden-

for grafisk design kan med fordel reduceres til ét hold. 

  

Det synes at spille en rolle for Ung i Rudersdals generelle tilbud, at børn og unge har 

fået en længere skoledag de sidste par år, bl.a. kan de fleste fritidsundervisnings-

hold først begynde efter kl. 16.00, og nogle undervisere oplever trætte elever på 

holdene. 

Herudover er weekendhold og kortere undervisningsforløb populære. Disse hold kan 

synes lettere at overskue for brugerne i en travl hverdag. 

  

  ANTAL HOLD 

  Sæson 2016/2017 Oplæg til Sæson 

2017/2018 

FMS uge 14 13 

FMS weekend 20 18 

FU uge 43 31 

FU weekend 23 32 

UngAkademi   2 
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Musikundervisningen 
Ung i Rudersdal vil ikke længere tilbyde instrumentalundervisning for to elever ad 

gangen, men henvise til Rudersdal Musikskole for denne type musikundervisning. 

Derimod vil samspil og band-aktiviteter dominere undervisningen hos Ung i Ruders-

dal i sæson 2017/2018.  

  

Vision og mål for musikundervisningen sæson 2017/2018: 

· Musikundervisningen skal give unge et alternativt musikundervisningstilbud med 

høj faglighed, hvor omdrejningspunktet er fællesskabet omkring musikken.  

  

· Undervisningen skal give eleverne instrumentale, vokale og kunstneriske fær-

digheder, og eleverne skal have en forståelse for egne læringsprocesser og 

dermed få selvtillid og mod på at løse egne udfordringer og turde udfolde og ud-

fordre sig selv. Den fælles læring mellem aldersgrupper og musiske kompeten-

cer er ligeledes central.  

· Musikundervisningen skal være et sjovt og hyggeligt frirum fra dagligdagen, hvor 

underviseren kan være en sekundær voksen, der også giver rum til snak om dét, 

der måtte røre sig hos eleverne. 

 

  
 

 

Bilag  

1 Weekendhold sæson 2017-2018 

2 Ugehold sæson 2017-2018. 
  
 

 
Indstilling 

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkender sagen. 

  
 

 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2017 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkendte sagen, undtaget ændringen i musikun-

dervisningen. Bestyrelsen udtrykte ønske om et alternativt tilbud med traditionel mu-

sikundervisning (ad. Musikskolens tilbud). Dette kan netop medvirke til at sikre til-

gang til Musikskolens undervisningstilbud.  

Bestyrelsen lagde vægt på, at fastholdelse af et alternativt musikskoletilbud vil un-

derstøtte Ung i Rudersdals generelle retning for at introducere unge til et bredt for-

enings- og kulturliv. 

  

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at sagen tages op igen på næste møde. 

  

Anna Scharling Brun, Per Vangekjær, Jens Christian Frølich Bundgaard og Andreas 

Graham deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 

Dagsorden med vedtagelser 18.05.2017 

 

 

  

5 Anvendelse af tagetage på 1905-fløjen/Mantziusgården 

 

  
18.05.2017 

Sagsnr. 

17/8163 

    

 
Resumé 

 

I 2013 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget en 6-punktstrategi for udvikling af Kulturcen-

ter Mantzius. Denne indebar blandt andet, at 10.klasseskolen er flyttet ud af tageta-

gen på Kulturcenter Mantzius, og disse lokaler er nu ledige. Her præsenteres kort 

planen for ibrugtagning af tagetagen. 

  

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal med henblik på drøftelse og til-

kendegivelse af holdning. 

  
 

 

 
Sagsfremstilling 

 

Da 10. klasseskolen fraflytter 2. sal i 1905- fløjen, kan der nu arbejdes videre på  

6- punktstrategien fra 2013 for udvikling af Kulturcenter Mantzius. Der ønskes at 

etablere et kreativt miljø omkring teater og musik, med navnet Performancehuset. 

De primære samarbejdsparter i processen er Musikskolen, Mantzius og Ung i Ru-

dersdal. Dertil kommer et naturligt samarbejde med fx Limenas, Den Gule Drage, 

Lydfest, øvrige musikinteresserede borgere mv.  

  

Performancehuset skal blandt andet tilvejebringe en base for Limenas, musikøvelo-

kaler og øvescene til glæde for alle optrædende faggrupper. Der ønskes at fokusere 

på styrkelsen af den energi, der kan opstå mellem de tre ungdomskulturelle instituti-

oner; Limenas, Ung i Rudersdal og Musikskolen. 

  

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal bedes drøfte sagen og tilkendegive en holdning, 

som kan indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets videre arbejde med sagen på møde i juni 

måned. 

 

  
 

 
Indstilling 

 

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøfter sagen og tilkende-

giver en holdning. 

 

  
 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2017 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtrykte tilfredshed med forslaget. Samtidig anbefa-

lede Bestyrelsen, at samarbejdet med Den Gule Drage øges til gavn for alle parter, 

blandt andet med udgangspunkt i de positive erfaringer fra SFK i Nærum. Dette ville 
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eksempelvis kunne bidrage til øget udnyttelse af kommunens samlede bygnings-

masse.  

  

Anna Scharling Brun, Per Vangekjær, Jens Christian Frølich Bundgaard og Andreas 

Graham deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 

Dagsorden med vedtagelser 18.05.2017 

 

 

  

6 Status på flytning af Holte Ungecenter 

 

  
18.05.2017 

Sagsnr. 

16/9703 

    

 
Resumé 

 

Som et led i opfølgningen på ejendomsanalysen fra 2015, har Økonomiudvalget den 

24.02.2016 besluttet at anmode Kultur- og Fritidsudvalget om at behandle en sag 

om etablering af et nyt ungetilbud i Holte, blandt andet med henblik på at frigøre 

ejendommene Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341-343 til salg. 

  

Kommunalbestyrelsen godkendte 29.03.2017 projektet om flytning af Holte Unge-

center til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg til ibrugtagning efterår 2018. 

Kulturområdet og Ung i Rudersdal har derfor igangsat planlægning af og arbejde 

med projektet. 

  

Sagen fremlægges til orientering. 

 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet for flytning af Holte Ungecen-

ter har Kulturområdet og Ung i Rudersdal igangsat arbejdet med at beskrive den 

fortsatte proces med flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg. Der 

udarbejdes en udførlig procesplan, der beskriver det samlede projekts delprocesser, 

herunder: 

  

· Forberedelse af udbudsmateriale 

· Indretning af lokaler 

· Brugerinvolvering 

· Pædagogiske betragtninger og indhold 

· Økonomi 

  

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kultursekretariatet, Idræts-

området og Ung i Rudersdal. Der er endnu ikke udpeget en repræsentant fra Ru-

dersdal Ejendomme. Lasse Philipsen, Ung i Rudersdal, er projektleder. 

  

Arbejdsgruppen refererer til en styregruppe bestående af Kulturchef Birgit Hoe 

Knudsen, Idrætsinspektør Claus Madsen og Konstitueret Ungechef Gitte Næsbøl 

Magnus. Hvis det vurderes nødvendigt, kan Rudersdal Ejendomme også præsente-

res i styregruppen. 

  

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal vil blive orienteret løbende om processen på kom-
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mende møder. 

  
 

 
Indstilling 

 

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterret-

ning. 

 

  
 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2017 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 

  

Anna Scharling Brun, Per Vangekjær, Jens Christian Frølich Bundgaard og Andreas 

Graham deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 

Dagsorden med vedtagelser 18.05.2017 

 

 

  

7 Budgetopfølgning 

 

  
18.05.2017 

Sagsnr. 

16/25404 

    

 
Resumé 

 

Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning. 

  

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Budgetopfølgningen pr. 01.05.2017 viser en forbrugsprocent på 27,2 %. 

Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 33,3 %. 

  

Status er, at budgettet overholdes. 

  

  

Budgetopfølgning 

pr. 01.05.2017 

Periodens 

forbrug 

JAN - APR 

2017 

Korrigeret  

budget 

Rest korr. 

budget 

Forbrugs % 

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 

Profitcenter DKK DKK DKK   

Samlet resultat 5.053.463,99 18.555.710 13.502.246 27,2 

Ledelse og admi-

nistration 
882.352,97 2.030.000 1.147.647 43,5 

Sekretariat 735.631,78 5.075.710 4.340.078 14,5 

Sociale indsatser 356.239,00 1.390.000 1.033.761 25,6 

Fritidsundervisning 986.067,93 2.805.000 1.818.932 35,2 

Ferieaktiviteter 935,05 75.000 74.065 1,2 

Arrangementer 63.770,22 425.000 361.230 15,0 

Distrikt Nærum 993.281,44 3.205.000 2.211.719 31,0 

Distrikt Holte 493.899,56 1.850.000 1.356.100 26,7 

Distrikt Birkerød 541.286,04 1.700.000 1.158.714 31,8 
 

  
 

 

 

Indstilling 

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning. 
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Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2017 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 

  

Anna Scharling Brun, Per Vangekjær, Jens Christian Frølich Bundgaard og Andreas 

Graham deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  
 

 

  


