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1

Meddelelser

07.09.2017

Sagsnr.
16/25402

Resumé

Vedbæk Havnedag
Ung i Rudersdal deltog, repræsenteret af Nærum Ungecenter, på en velbesøgt Vedbæk Havnedag. Det er besluttet, at konceptet for Ung i Rudersdals fremtidige deltagelse skal ændres. Det er primært familier med mindre børn, der møder op på dagen, og vi ser ganske få unge. Da havnedagen ligger lige efter - eller i sommerferien,
er det svært at engagere unge til at deltage. Vedbæk Havnedag vil fremover blive
brugt som et udstillingsvindue for hele Ung i Rudersdal.
Status på flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg
Efter Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 29.03.2017 om at flytte Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg, har Kulturområdet igangsat det indledende arbejde med omdannelse og renovering af Rudegaard. Fogh & Følner er blevet hyret som
rådgiver, og der er indkaldt til ideworkshops med de relevante foreninger, hvor indretning og organisering af annekset skal drøftes.
Herudover er der planlagt brugerinvolveringsworkshops med 6. - 8. klasser fra de
omkringliggende skoler. Disse workshops gennemføres i løbet af efteråret. Efter
nytår er det planen af lave mere konkrete workshops med foreningernes unge medlemmer.
Nyt fra ungecentrene
Nærum Ungecenter
Nærum Ungecenter er kommet godt fra start efter sommerferien. Vi oplever, at brugerne fra sidste sæson stadig benytter ungecentret. Vores øgede fokus på 6. klasserne ved de årlige skolebesøg har betydet, at vi er blevet besøgt af elever fra samtlige skoler i distriktet. Det er første år, at særligt Trørødskolens, Vangeboskolens og
Vedbæk Skoles 6. klasser er så stærkt repræsenteret i ungecentret. Denne tendens
er vi glade for, hvorfor personalegruppen i ungecentret i gang med at udvikle tiltag,
der fastholder vores nye brugere. Vi bliver stadig besøgt af ældre unge med store
udfordringer i deres liv, og det er fortsat en udfordring at få det til at fungere i sameksistens med et ungecenter fyldt med 6. klasser.
Holte Ungecenter
I Holte ungecenter forløber dagligdagen stadig godt.
Personalet har brugt noget tid på at tømme lokalerne på Ernst Bojesens Vej 4.
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Vi har siden sidste status haft Åbent Hus-arrangement for de nye 6. klasses elever
samt været på skolebesøg hos alle 6. klasserne i Holte. Det var nogle gode oplevelser, der har smittet direkte af på vores dagligdag. Efter sommerferien er vi endog
meget velbesøgt af elever fra alle skolerne i distriktet. Vi har i skrivende stund et
besøgstal på daglig basis, der ligger imellem 40-70 unge.
Det er vi meget glade for, men der løbes også hurtigt.
Birkerød Ungecenter
Vi har haft en rigtig god start på den nye sæson. Blandt vores daglige brugere er der
mange gengangere fra de foregående sæsoner, men også mange nye 6. klasser. Vi
har fået flere piger fra alle aldre i ungecentret, og har i gennemsnit ca. 60 unge gennem huset i løbet af en dag. Der er altid god energi og højt humør.
De nye 6. klasser er faldet godt til, og der bliver, via fælles interesser, skabt gode
relationer til vores ”gamle” unge på tværs af alderstrin. Der er stor interesse for
LAN/overnatning hos alle aldersgrupper. Derfor er vi, i samarbejde med de unge, i
gang med at planlægge en overnatning for 7. og 8. klasser, en overnatning for 9.
klasse og opefter samt en fredagshyggeaften til kl. 24 for 6. klasse.
Til Kulturnatten den 8. september holder vi Åbent Hus fra kl. 16 til kl. 22.
Fælles aktiviteter på tværs i ungecentrene:
Fredag den 8. september er der Kulturnat i Birkerød. De tre ungecentre samarbejder
om at lave ”Haunted House” i vores gamle hus på Stationsvej 46. Der vil være åbent
kl. 18 til 22. Arrangementet bliver selvfølgelig lavet i samarbejde med de unge, som
vi også håber vil være med til at ”skræmme” dem, der gæster huset.
Derudover er planlægning af LAN og FIFA turnering i støbeskeen, dog uden fastsat
dato.
Musikundervisningen i Ung i Rudersdal
I år tilbyder Ung i Rudersdal kor og samspil i undervisningsregi. Kor er et nyt tiltag,
men samspil har vi erfaring med. Der tilbydes som altid ad hoc ”musikintroduktion” i
vores ungecentre, når det er muligt, men ikke i en decideret undervisningsform. Derudover fylder opbygningen af et nyt musisk miljø i Birkerøds Performancehus, Musikcamp og Future Sound.
SSP-orientering
I løbet af sommerferien har vi haft pædagogiske medarbejdere på gaden tre aftener
om ugen. Der har både været dage med mange unge, men også meget stille dage.
Der er ikke opstået uventede situationer. Personalet er blevet instrueret om at have
en mere observerende end opsøgende rolle, hvis der skulle opstå situationer, hvor
det kunne virke utrygt.
Sommerferieaktiviteter 2017
Årets sommerferieaktiviteter, der tilrettelægges og gennemføres af kommunens foreninger og kulturinstitutioner i samarbejde med Rudersdal Kommune, er vel overstået.
Ung i Rudersdal hjalp flere foreninger og kulturinstitutioner med administrationen af
tilmeldinger og betalinger. Der blev udbudt 43 hold. Heraf blev 40 hold gennemført
med i alt 565 deltagere – 50 deltagere mere end i 2016.
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Ung i Rudersdal udbød i år 12 forskellige aktiviteter: Friluftscamp i Norge, seks
madhold, ét kreativt hold, rollespil samt tre skateaktiviteter. 11 aktiviteter blev gennemført med succes.
På de aktiviteter, hvor foreningerne selv står for al administration, har der været over
800 deltagere. Dermed har op mod 1.400 børn og unge benyttet kommunens sommerferieaktivitetstilbud.
Personalenyt
Ungechef Lars Eldrup har opsagt sin stilling, og Gitte Magnus er fortsat konstitueret
Ungechef.
Ungekulturkonsulent Mette Nørnberg Pedersen havde sin primære opgave med
Eventmageruddannelsen og har lagt en stor indsats i projektet. Der er ikke kommet
de forventede resultater ud af det, og uddannelsen er blevet nedlagt. Mette er, afledt
deraf, opsagt som Ungekulturkonsulent.
SSP-konsulent Claus Hastrup er gået på orlov for en et-årig periode. Brian Hjermind
er ansat som vikar. Brian er tidligere politibetjent og har desuden stor erfaring med
SSP-arbejde, mentorarbejde og særligt med Social Pejling.
Leder af fritidsundervisning og aktiviteter Mira Wessels, der er ansat i et vikariat for
Tine Nørholm Larsen, har sagt sin stilling op før vikariatets udløb. Mira har været
rigtig glad for at være her, men fandt lidt tidligere end beregnet et rigtig spændende
fast job. Tine har tilbudt at starte tidligere op efter sin barselsorlov end først planlagt,
således at vi kun står uden ledelse af afdelingen i 1 ½ måned.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2017
Bestyrelsen bemærkede, at beslutningen om at reducere Ung i Rudersdals musikundervisning er modstridende med bestyrelsens tilkendegivelse fra mødet den
18.05.2017.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose, Poul-Henrik Appelqvist og Jørgen Thorsgaard Pedersen
deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 07.09.2017

2

Temadrøftelse

07.09.2017

Sagsnr.
16/25405

Resumé
Bestyrelsen for Ung i Rudersdals møder indledes med oplæg og temadrøftelse.
Dette mødes tema er delt op i to undertemaer: Iværksætteri og status på SSPsamarbejdet med kommunens skoler.
Ungekulturkonsulent Anna Louise Nøhr holder oplæg om iværksætteri, og SSPkonsulenter Katrine Reumert og Brian Hjermind holder oplæg om SSP-samarbejdet.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse og orientering.
Sagsfremstilling
I sensommeren 2017 har Ung i Rudersdal igangsat iværksætterforløbet Start-Up
Academy i samarbejde med Nærum Gymnasium. Forløbet er målrettet 3.g´ere, der
går på gymnasiets linjer for innovation og erhvervsøkonomi. Det er planen at videreføre projektet i 2018.
Ung i Rudersdals SSP-team har holdt fællesmøde med SSP-kontaktpersoner fra alle
kommunens folkeskoler. Formålet med mødet var at skabe dialog og koordinering af
det fremtidige samarbejde mellem SSP og folkeskolerne.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøfter og tager sagen til
efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2017
Ungekonsulent Anna Louise Nøhr præsenterede iværksætterforløbet Start-Up Academy, som gennemføres i samarbejde med Nærum Gymnasium. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med projektet.
SSP-konsulenter Brian Hjermind og Katrine Reumert præsenterede status på SSP.
Der er afholdt fællesmøde med de nyligt udpegede SSP-kontaktpersoner på kommunens folkeskoler. Dette har været med til at styrke samarbejdet med skolerne,
som har vist stor opbakning til den mere formaliserede SSP-struktur.
I forlængelse af SSP-oplægget fortalte Gitte Næsbøl Magnus om planerne for oprettelsen af et nyt pædagogisk tilbud til ældre kriminalitetstruede unge. Der ansættes et
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team af gadeplansmedarbejdere, som vil være til stede i bymiljøet (primært Birkerød) og foretage tryghedsvandringer i udsatte områder samt oprette det nye pædagogiske tilbud. Det nye tilbud tænkes som et cafélignende tilbud, hvor der kan laves
relationsarbejde med de mere udfordrede unge i kommunen. Formen på tilbuddet,
åbningstider mv. afhænger af det behov, teamet møder på gaden. Det er planen at
ansætte 3-6 deltidsmedarbejdere til gadeplansteamet.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose, Poul-Henrik Appelqvist og Jørgen Thorsgaard Pedersen
deltog ikke i behandlingen af punktet.
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3

Medlemmerne fortæller

07.09.2017

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 medlemmer har mulighed for at tage emner op.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2017
Andreas Graham fortalte om en række selvorganiserede aktiviteter, herunder Lydfest, som blev afholdt i slutningen af august. Det var et meget velbesøgt arrangement med over 1.200 deltagere. Gruppen bag Lydfest har konstitueret sig som forening og formaliseret den interne struktur.
Anna Scharling Brun viderebragte ros fra Rudersdal Folkemødedag til årets ungemagasin og Fri med Stil-katalog, herunder tilmeldingssystemet på skole-ipads og på
ungirudersdal.dk. Der blev også videregivet forslag til fritidsundervisningstiltag som
Kør for Livet, Motorlære og et samarbejde med Høvelte Kaserne.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose, Poul-Henrik Appelqvist og Jørgen Thorsgaard Pedersen
deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 07.09.2017

4

Ansættelse af ny ungechef

07.09.2017

Sagsnr.
17/14519

Resumé
Der skal ansættes ny ungechef pr. den 01.01.2018.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal præsenteres for Kulturchefens forslag til profil- og
jobbeskrivelse for en kommende ungechef.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal med anmodning om udtalelse.
Sagsfremstilling
Efter ønske fra Kulturchef Birgit Hoé Knudsen har der været afholdt workshop med
Ung i Rudersdals MEDudvalg, ledergruppen og Kulturchefen med henblik på at give
Kulturchefen organisationens input til udformning af profil- og jobbeskrivelse for en
kommende ungechef.
Stillingen som ungechef bliver slået op medio september med henblik på at ansættelse pr. den 01.01.2018.
Bilag
1 Profil og jobbeskrivelse for ny ungechef - med tidsplan.FINAL.docx
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal kommer med udtalelse til
Kulturchefens forslag til profil- og jobbeskrivelse i forbindelse med ansættelse af en
kommende ungechef.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2017
Maiken Andersen blev valgt til at repræsentere Bestyrelsen for Ung i Rudersdal i
ansættelsesudvalget.
Bestyrelsen havde ikke kommentarer til jobopslag og beskrivelse.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose, Poul-Henrik Appelqvist og Jørgen Thorsgaard Pedersen
deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 07.09.2017

5

Kommunalvalg 2017

07.09.2017

Sagsnr.
17/14517

Resumé
Hos Ung i Rudersdal arbejdes der, i forhold til det forestående kommunalvalg, i to
spor. Dels en indsats målrettet unge, der har stemmeret, og dels med temabaserede
projekter, målrettet yngre unge i ungecentrene. Initiativerne foregår i tæt samarbejde
med blandt andet kommunens valgsekretariat og Nærum - og Birkerød Gymnasium.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.
Sagsfremstilling
Ældre unge, 16+
Ung i Rudersdal bidrager som facilitator og ungefaglig sparring ved Nærum Gymnasiums eget ”Ungdommens Folkemøde” for 8. klasser.
Ung i Rudersdal arrangerer i samarbejde med Borgerservice, en ”stemmehappening” fredag den 10. november på Nærum Gymnasium med livemusik, grillpølser og mobilstemmeurne i campingvognen. En lignende event vil antageligvis
også foregå på Birkerød Gymnasium.
Ung i Rudersdal har i samarbejde med Borgerservice arbejdet på at få uddannet
junior-valgtilforordnede. Birkerød Gymnasium stiller med en skoleklasse, der vil blive uddannet hertil og som deltager ved stemmestederne på selve dagen. Aftalen
med Birkerød Gymnasium er endnu ikke endeligt på plads.
Ungecentrene
I hvert ungecenter vil de unge formulere ét spørgsmål til alle de opstillingsberettigede politiske partier. Svarene på de tre spørgsmål bliver visuelt fremstillet i alle tre
ungecentre under en valgplakat fra hver spidskandidat. Partivæggen skal danne
grundlag for bevidsthed, snak og debat om demokrati og lokalpolitik.
Unge henvendelser
Hvis unge derudover henvender sig til Ung i Rudersdal med ønsker om at gennemføre arrangementer/events/demokratiske indsatser eller noget helt tredje i forbindelse med kommunalvalget, bistår Ung i Rudersdal naturligvis med støtte og sparring,
hvor det har relevans.
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 07.09.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose, Poul-Henrik Appelqvist og Jørgen Thorsgaard Pedersen
deltog ikke i behandlingen af punktet.
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6

Lukning af Klub Vedbæk

07.09.2017

Sagsnr.
17/14516

Resumé
Klub Vedbæk er lukket ned pr. den 01.07.2017 efter aftale med Vedbæk Skole.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.
Sagsfremstilling
Det blev kort før sommerferien besluttet at lukke Klub Vedbæk. Dette foranlediget af,
at skolen havde brug for at råde over lokalerne til anderledes brug end den hidtidige.
Ung i Rudersdal fik anvist et ganske fint erstatningslokale, men faciliteterne og beliggenheden var langt fra optimal i forhold til klubbens behov og formål.
Klub Vedbæk har igennem hele skoleåret 2016/2017 været udfordret på besøgstal til
trods for gentagne besøg i klasser, introarrangementer og forældremøder. Ung i
Rudersdal vurderer derfor, at det giver bedre mening at centralisere tilbuddet i Nærum Ungecenter.
Der er via skolen orienteret om lukningen, og det har ikke givet anledning til henvendelser. Budgettet fra Klub Vedbæk vil indgå i det samlede budget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose, Poul-Henrik Appelqvist og Jørgen Thorsgaard Pedersen
deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 07.09.2017

7

Høringssvar - Plan for fremtidens handicapområde

07.09.2017

Sagsnr.
17/14541

Resumé
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 07.06.2017 at sende Plan for
fremtidens handicapområde i høring før endelig politisk behandling i september
2017.
Høringsfristen var den 14.08.2017.
Formand for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Camilla Barner-Christensen, har på
vegne af bestyrelsen, udarbejdet og fremsendt høringssvar.
Høringssvaret forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.
Sagsfremstilling
Formand for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Camilla Barner-Christensen, har på
vegne af bestyrelsen afgivet følgende høringssvar til Plan for fremtidens handicapområde:

”Bestyrelsen for Ung i Rudersdal mener, at der kunne være et givtigt samarbejde
mellem Ung i Rudersdal og Handicapområdet. Bestyrelsen er vidende om, at der
allerede er afholdt møde mellem Ung i Rudersdal og Handicapområdet om eventuelt
fremadrettede samarbejdsprojekter, og bakker op om disse.”

Af høringssvaret fremgår det, at Ung i Rudersdal har holdt møde med Handicaprådet
om eventuelle fremtidige samarbejdsprojekter. Ung i Rudersdal har kompetencer og
rammer, der giver mulighed for at støtte op om en gruppe borgere med særlige behov indenfor målgruppen 18-25 år. Ung i Rudersdal har tilbudt følgende:
·

Ung i Rudersdal sørger for, at en stak magasiner med sæsonens fritidsundervisningstilbud afleveres til Handicapområdet, således at sagsbehandlerne ved, hvilke fritidsaktiviteter, der er til rådighed fra Ung i Rudersdals side.

·

Ung i Rudersdal har tilbudt at deltage på et centerledermøde med oplæg om
Ung i Rudersdal, for at give de enkelte ledere en ide om, hvor – og til hvad et
samarbejde kunne være formålstjenstligt.

·

Ung i Rudersdal har foreslået sig som rådgivende, når en sagsbehandler øjner
14/18

mulighed for individuel deltagelse på eksisterende hold.
·

Ung i Rudersdal har foreslået at skaffe underviser og sørge for afvikling af hold,
såfremt Handicaprådet ønsker, at en gruppe af deres borgere får tilbud om et givent forløb, f.eks. mestring af iPad, madlavning eller andet.

·

Ung i Rudersdal har tilbudt at ”lægge hus” til udflugts- eller afviklingssted for en
given aktivitet.

·

Ung i Rudersdal har tilbudt, i fælleskab med Handicaprådet, at arrangere aktiviteter for en gruppe borgere i et ungecenter, f.eks. en fodboldkamp på en almindelig ungecenteraften.

·

Ung i Rudersdal har tilbudt at stille ungdomspædagogiske kompetencer til rådighed, såfremt Handicaprådet bidrager med egen faglighed indenfor specialområdet.

Bilag
1 Handicapområdet - Plan for Fremtidens handicapområde - Fra vision til virkelighed.pdf
2 Handicapområdet - Plan for Fremtidens handicapområde - rapporten Borgerne
siger.pdf
3 Handicapområdet - Plan for Fremtidens handicapområde - høringsbrev
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Der blev fremsat ønske om, at udtalelser og høringssvar udsendes til bestyrelsens
medlemmer forud for endelig indsendelse, hvis tidsfristen for høringssvar tillader
dette.
Hvis der ikke modtages svar fra bestyrelsens medlemmer, anses dette for accept af
det foreslåede høringssvar.
Oliver Burø Bjørnmose, Poul-Henrik Appelqvist og Jørgen Thorsgaard Pedersen
deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Udtalelse til budget 2018-2021

07.09.2017

Sagsnr.
17/14484

Resumé
Der er udsendt forslag til budget 2018-2021, hvortil der skulle afgives høringssvar
senest den 22. august 2017.
Formand for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Camilla Barner-Christensen, har på
vegne af bestyrelsen, udarbejdet og fremsendt høringssvar.
Høringssvaret forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.
Sagsfremstilling
Formand Camilla Barner-Christensen har afgivet følgende udtalelse til Kommunalbestyrelsens budgetforslag for 2018-2021:
”Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager det udmeldte budgetforslag til efterretning og
er tilfreds med, at der ikke er tale om yderligere besparelser end dem, der allerede
afvikles på.”
Bilag
1 Kommunalbestyrelsens budgetforslag for 2018-21 til brug for høring af udvalg,
råd, bestyrelser og brugerråd. - Investeringsforsigt til Kommunalbestyrelsens
budgetforslag for 2018-21.pdf
2 Kommunalbestyrelsens budgetforslag for 2018-21 til brug for høring af udvalg,
råd, bestyrelser og brugerråd. - Kommunalbestyrelsens budgetforslag for 2018-21
- Reduceret til KFU's budgetområde.pdf
3 Kommunalbestyrelsens budgetforslag for 2018-21 til brug for høring af udvalg råd,
bestyrelser og brugerråd. - Følgebrev til Kommunalbestyrelsens budgetforslag for
2018-21.docx
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose, Poul-Henrik Appelqvist og Jørgen Thorsgaard Pedersen
deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Budgetopfølgning
Sagsnr.
16/25404

07.09.2017

Resumé
Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen pr. 30.08.2017 viser en forbrugsprocent på 52,6 %.
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 66,67 %.
Status er, at budgettet overholdes.

Budgetopfølgning
pr. 30.08.2017

Periodens
forbrug
JAN - AUG
2017

Korrigeret
budget

Rest korr.
budget

Forbrugs %

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret
Profitcenter

DKK

DKK

DKK

Samlet resultat
Ledelse og administration
Sekretariat

9.726.585,87

18.499.029

8.772.443

52,6

1.838.001,85

2.028.266

190.264

90,6

1.770.226,47

5.041.177

3.270.951

35,1

Sociale indsatser

808.270,28

1.391.046

582.776

58,1

1.327.614,19

2.802.899

1.475.285

47,4

Ferieaktiviteter

-79.593,25

74.978

154.571

-106,2

Arrangementer

167.242,20

424.894

257.652

39,4

Distrikt Nærum

1.872.966,61

3.196.160

1.323.193

58,6

947.616,11

1.844.734

897.118

51,4

1.074.241,41

1.694.875

620.634

63,4

Fritidsundervisning

Distrikt Holte
Distrikt Birkerød

Den lave forbrugsprocent afspejler blandt andet, at der er afsat midler til en opgradering af SSP-indsatsen i kommunen, der endnu ikke er endeligt besluttet.
Derudover har Ung i Rudersdal allerede nu tilpasset organisationen til at kunne imødekomme de kommende års budgettilpasninger.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Oliver Burø Bjørnmose, Poul-Henrik Appelqvist og Jørgen Thorsgaard Pedersen
deltog ikke i behandlingen af punktet.
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