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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 23.11.2017

1

Meddelelser

23.11.2017

Sagsnr.
16/25402

Resumé
UiR døgn
Den 7. og 8. december tager hele organisationen på arbejdsdøgn. Dette betyder
lukkedage i alle afdelinger, hvor det ikke er muligt at holde åbent med vikarer. Indholdet er blandt andet evaluering af året, oplæggene Positive afvigelser v/Inger Winther og Værdi til handling v/Jesper Klitgaard. Derudover vil blandt andet Performancehuset være på som case.
Status på ansættelse af ny ungechef
Der er afholdt ansættelsessamtaler, og et enigt ansættelsesudvalg har peget på nuværende konstituerede ungechef Gitte Magnus. Gitte fortsætter som konstitueret
ungechef indtil den 01.01.2018 som planlagt.
True North
Vi har ydet tilskud til 17 deltagere på True North Camps i 2017.
Nyt fra ungecentrene
Nærum Ungecenter (NUC)
I Nærum Ungecenter afprøves i perioden uge 43 – 50 aldersopdelt aftenklub. Fordelingen og evaluering foregår i samspil med de unge. Evalueringen afgør, om det skal
have mere permanent karakter.
Nærum Ungecenter bliver brugt af mange unge til forskellige formål. Det er vi glade
for. Enkelte dage er der både foreninger (Vedbæk Gymnastikklub), fritidsundervisning og ungdomsklub i huset på samme tid.
Vi arbejder på at få renoveret vores køkken, så det er muligt, igennem fritidsundervisningen, at udbyde madlavningshold i ungecentret. Derudover arbejder vi på at få
oprettet et undervisningshold for de mange unge, der interesserer sig for elektronisk
musik.
Ud over de mange daglige klubaktiviteter arbejder vi i også på idé niveau med, hvordan vores hus og faciliteter kan være en ressource for unge uden for vores åbningstid. Eksempelvis; udlån af faciliteter til skole/projektarbejde i formiddagstimerne, til
skolernes trivselsforældre, der laver aktiviteter for klassefælleskaber, fredag aften
eller i weekender. Sidstnævnte har vi allerede gode erfaringer med, hvorfor vi ønsker
at gøre flere forældre opmærksomme på muligheden.
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Holte Ungecenter (HUC)
Holte Ungecenter er stadig meget velbesøgt. Det er primært i eftermiddagstimerne,
der er virkelig mange unge mennesker i huset.
På baggrund af vores erfaringer med stor søgning i eftermiddagstimerne og næsten
ingen søgning i aftentimerne efter kl.19.30, er vi i dialog med de unge blevet enige
om, at vi i en forsøgsperiode nedjusterer de pædagogiske ressourcer om aftenen til
fordel for eftermiddagstimerne og flere weekendåbninger/aktiviteter. Konkret betyder
det, at vi lukker en time tidligere om aftenen.
Vi vil løbende evaluere på denne ændring sammen med de unge, og ændrer behovet sig i ungegruppen, tilpasser vi os selvfølgelig det.
Udover normal åbningstid, afholder vi løbende en del arrangementer lokalt og på
tværs af ungecentrene. Lokalt har vi senest afholdt FIFA turnering, LAN arrangement med overnatning, pigeaften og drengeaften. På tværs af centrene, har vi i
samarbejde med BUC, afholdt et event på kulturnatten i Birkerød og dystet imod
dem i bordtennis (HUC vandt).
Vi afholder den store UiR Cup i slutningen af november, inden vi selvfølgelig tager
hul på julemåneden, med alle de traditioner der hører sig til.
Vi er i gang med at etablere vores Kommunalvalgsvæg med alle de fine svar, der er
kommet fra de politiske partier på spørgsmålene fra vores unge brugere.
Birkerød Ungecenter (BUC)
Birkerød Ungecenter er forsat velbesøgt både om eftermiddagen og aftenen. Det er
unge fra hele målgruppen, der kommer. Vi oplever en meget rummelig brugergruppe, som er gode til at tage hensyn til hinanden.
Vi har i løbet af den sidste måned afholdt tre aldersopdelte arrangementer. En fredag aften til kl. 24.00 for 6. klasserne, en overnatning for 7.-8. klasserne og en kombineret LAN/overnatning for 9. klasse+. De har alle været tilrettelagt i samarbejde
med brugergruppen og har alle været vellykkede.
I december skal vi have cafeaften, hvor de unge skal optræde for hinanden med
musik, de har lavet i vores elektroniske studie. I den kommende tid vil vi forsat udvikle på samarbejdet med de andre ungecentre gennem fælles aktiviteter og besøg hos
hinanden.
Vi har i det daglige mange forskellige aktiviteter, og vi prioriterer, at de inddrager
hele aldersgruppen, da det er med til at styrke sammenholdet i gruppen og udvikle
deres hensynstagen til hinanden.
I denne sæson har vores træningslokale ikke været brugt meget og med de mange
brugere i huset, har der været brug for at tænke anderledes. Vi har derfor omdannet
træningslokalet til hyggelokale med hyggemøbler i stedet. Det har været en stor
succes.
Desuden bliver det snart december, og så skal der julehygges med blandt andet det
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traditionsrige og eftertragtede daglige bankospil.
Nyt fra undervisningen
Undervisningssæsonen har været i gang i små to måneder, og vi kan berette om en
sæson, som på trods af et fald i tilmeldinger, er karakteriseret ved velfungerende
undervisningshold med stabilt fremmøde og høj faglighed.
Punkter, der kan fremhæves ved fritidsundervisningen:
Faldende tilmelding til fritidsundervisningen
Vi kan konstatere et generelt fald i tilmeldingen til Ung i Rudersdals fritidsundervisning. Pr. 01.11.2017 er der registreret 770 tilmeldinger (heraf 47 tilmeldinger til venteliste) modsat 01.11.2016, hvor der var registreret 1061 tilmeldinger (heraf 27 tilmeldinger til venteliste).
Dette kan skyldes en ændret skolestartskampagne, hvor alle klasser ikke fik besøg
af Ung i Rudersdals medarbejdere. Beslutningen om at ændre formidlingen af tilbud i
Ung i Rudersdal blev truffet, da skolestartskampagnen er meget omfangsrig i personaletimer, men det tyder på, at den menneskelige præsentation af tilbud har væsentlig betydning for tilslutningen til Ung i Rudersdals fritidsundervisning.
Denne erfaring vil medtænkes i planlægningen af kommunikationsstrategien for formidlingen af tilbud i Ung i Rudersdal sæson 2018/2019.
Ny organisering af musikundervisningen
På trods af omlægningen fra instrumentalundervisning til undervisning i grupper
(Band og kor) har Ung i Rudersdal oplevet en meget flot tilslutning til musikprogrammet med 36 tilmeldte unge, som er meget motiverede. Lørdag den
04.11.2017mødtes 19 unge til banddag, hvor de i fire timer spillede sammen på
tværs af de forskellige bands.
Valg til Bestyrelsen for Ung i Rudersdal
I forbindelse med Kommunalvalg 2017 skal der vælges nye medlemmer til Bestyrelsen for Ung i Rudersdal. Bestyrelsen er sammensat således:
·
·
·
·
·
·
·

2 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen. Udpeges hvert 4. år.
1 arbejdsgiverrepræsentant. Udpeges hvert 4. år.
1 arbejdstagerrepræsentant. Udpeges hvert 4. år.
2 brugerrepræsentanter. Vælges hvert år. Der vælges herudover 2 suppleanter.
2 forældrerepræsentanter. Vælges hvert 2. år. Der vælges herudover 2 suppleanter.
1 medarbejderrepræsentant. Vælges hvert 4. år.
1 repræsentant for Folkeoplysningsudvalget. Udpeges hvert 4. år.

Der skal altså vælges nye bruger-, forældre- og medarbejderrepræsentanter, mens
de øvrige medlemmer udpeges af relevante aktører. Ung i Rudersdal gennemfører
valghandling for bruger- og forældrerepræsentanter den 10.01.2018. Medarbejderrepræsentant vælges sideløbende gennem MED-systemet.
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Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.11.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning.
Per Vangekjær, Andreas Graham, Maiken Andersen og Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 23.11.2017

2

Temadrøftelse

23.11.2017

Sagsnr.
16/25405

Resumé
Bestyrelsen for Ung i Rudersdals møder indledes med oplæg og temadrøftelse.
Dette mødes tema er et tilbageblik på centrale begivenheder og resultater i Ung i
Rudersdal over de sidste fire år
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse.

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

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.11.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær, Andreas Graham, Maiken Andersen og Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 23.11.2017

3

Medlemmerne fortæller

23.11.2017

Sagsnr.
16/25403

Resumé
Bestyrelsens medlemmer har et fast punkt på dagsordenen, hvor de har ordet og frit
kan tage 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 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 23.11.2017
Oliver Burø Bjørnmose fortalte, at det fungerer godt i Holte Ungecenter med de nye
åbningstider, og at det er positivt, at Holte – og Birkerød Ungecenter gennemfører
fælles aktiviteter.
Anders Stendevad deltog i mødet som suppleant for Andreas Graham. Anders efterspurgte større mulighed for at kunne låne lokaler i ungecentrene.
Forvaltningen fortalte, at alle ungecentre ønsker, at lokalerne bliver brugt, og at Ung
i Rudersdal ønsker en dialog med brugerne om, hvordan det kan gøres.
Jens Christian Frølich Bundgaard udtrykte ønske om mere klarhed i retningslinjerne
for bestyrelsens arbejde. Forvaltningen drøfter emnet med henblik på en fremadrettet tydeliggørelse af, hvad der forventes af bestyrelsen.

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
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Per Vangekjær, Andreas Graham, Maiken Andersen og Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 23.11.2017

4

Orientering om gadeplansindsats

23.11.2017

Sagsnr.
17/14522

Resumé
Der skal etableres et Gadeplansteam som del af den udgående indsats.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal præsenteres for det valgte team og introduktionsplanerne.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal med anmodning om, at sagen
tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Ung i Rudersdal har prioriteret, hvad der svarer til to årsværker til den udgående
indsats. Der har været søgt efter tre-seks deltidsmedarbejdere, for at sikre så høj
fleksibilitet som mulig. Dette er inspireret af Gentofte Kommune.
Der er tilbudt ansættelse til fem personer på henholdsvis 2 x 25 timer, 2 x 10 timer
og 1 x 8 timer. Det nye team begynder den 15. november og ansattes til og med
2018 i en projektperiode. Afhængigt af indsatsens afkast, vurderes det i efteråret
2018, om projektet skal forsøges forlænget eller implementeres.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.11.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær, Andreas Graham, Maiken Andersen og Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 23.11.2017

5

Omdannelse af Rudegaard Idrætsanlæg og flytning af Holte Ungecenter

23.11.2017

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.
Den 15.03.2017 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget flytning af Holte Ungecenter til
Rudegaard Idrætsanlæg med hertil hørende renovering af den hvide bygning og
besluttede, at sagen skulle genoptages i forbindelse med søgning af anlægsmidler.
Efterfølgende har forvaltningen arbejdet med involvering af unge brugere og foreninger samt engagement af rådgiver og efterfølgende udarbejdelse af skitseprojekt.
Projektet er nu klar til ansøgning om anlægsbevilling.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til udtalelse med henblik på behandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 29.11.2017.

Sagsfremstilling
Efter Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af projektet om at flytte Holte Ungecenter til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg har forvaltningen engageret
arkitektstuen Fogh og Følner til at rådgive i projektet om omdannelse og indretning.
De primære opgaver i det samlede byggeprojekt er at etablere nyt anneks, renovering af den hvide bygning, renovering af mødelokale 1 og 2 samt forbedring af adgangsforhold fra krydset Kongevejen/Hørsholm Kongevej.
Hovedformålet ved at flytte Holte Ungecenter til den hvide bygning på Rudegaard
Idrætsanlæg er at skabe attraktive og tidssvarende fysiske rammer for ungecentrets
brugere, at øge brugsgraden af den hvide bygning og at skabe muligheder for samskabelse på tværs af unge, foreninger og kommunale aktører.
Det er afgørende for projektet at etablere fleksible fysiske rammer, hvor et bredt udvalg af brugere (både unge og foreninger) kan være aktive i deres fritid. Skitse over
nybygning og renovering er vedlagt som bilag.
Brugerinvolvering og samarbejde med foreninger
Sideløbende med opstarten af arbejdet med byggeprojektet er der afholdt to workshops med repræsentanter for de foreninger, der er direkte berørte af lokaleomfordelingen. Workshoppene havde til formål at få input og ideer fra foreningerne til især
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udformningen af et kommende foreningsanneks.
Derudover er der afholdt brugerinvolverende workshops med fem 6. klasser fra
Skovlyskolen og Dronninggårdskolen (i alt 115 elever) om deres ideer, ønsker og
forslag til et kommende ungecenter på Rudegaard Idrætsanlæg.
Økonomi for projekt
Udgiften til den samlede omdannelse af Rudegaard Idrætsanlæg og flytning af Holte
Ungecenter er uden optioner anslået til 6.837.581 kr. incl. rådgivning.
Alle priser er eksklusive moms.
Projektøkonomi
Entrepriseudgifter

4.827.300

Etablering af byggeplads

253.865

Undersøgelser af jord og bygninger
Rådgiverhonorar*

80.000
819.340

Reproduktion af grafiske materialer
2.000
Uforudsigelige udgifter (15 %)
855.076
Total
6.837.581
*Rådgiverhonorar udgør 12 % af udgifter til entreprise, byggeplads og
jord/bygningsundersøgelser samt 200.000,- kr. til indledende rådgivning og brugerinvolvering.
På investeringsoversigten på projekt 300079, Holte Ungecenter Renovering af bygninger ifm. flytning til Rudegaard Idrætsanlæg, er der optaget et rådighedsbeløb på
6.800.000 kr. i 2018.
Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 6.837.581 kr. til omdannelse af den
hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg og flytning af Holte Ungecenter til denne
bygning. Det skal bemærkes, at flytteaktiviteter, indretning og møblering af de kommende lokaler, estimeret til 772.500 kr. dækkes af Ung i Rudersdals drift. Inventar i
mødelokale 2 for 170.000 kr. finansieres indenfor driftsområdet for Idræt.
Optioner
I samarbejdet med brugere og især foreninger er det blevet tydeligt, at omgivelser og
udearealer omkring den hvide bygning og hal 1 på Rudegaard Idrætsanlæg rummer
betydeligt potentiale til at blive samlingspunkt og sammenhængsskabende faciliteter
for både anlæggets og ungecentrets brugere. De nuværende udearealer er slidte og
visuelt separeret fra hinanden, og forvaltningen har i samarbejde med rådgiver udarbejdet en række forslag til optioner, der kan åbne arealerne op og skabe bedre
sammenhæng, synergi og brugsmuligheder.
En opgradering af disse arealer har dog ikke været en del af det oprindelige projekt,
og er derfor medtaget som optioner. Optionerne er tegnet ind i vedlagte bilag.
Udgifter til optioner (priser eks. moms)
Trappeanlæg i terræn, inkl. fundament og dræn
Balkon mod syd ved Hal 1

350.000
225.000
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Betontrappe ved Hal 1
Nedtagning af eksisterende facade mødelokale 1
Ny glasfacade/vinduer mødelokale 1
Ny træfacadebeklædning mødelokale 1
Facadebeklædning Mountain Bike vaskestation
Belægning og afløb vaskestation
Vandinstallationer vaskestation
El-installation ny indretning
Ny belægning nord for omklædningsbygning
Ny belægning på eksisterende p-plads (slotsgrus)
Nyt hegn mod syd ved parkeringsplads
Subtotal
Rådgiverhonorar (12 %)
Uforudsigelige udgifter (10 %)
Total

100.000
24.000
60.000
45.000
21.000
30.000
25.000
10.000
315.000
900.000
55.000
2.160.000
259.200
241.900
2.661.100

Optioner kan eventuelt igangsættes som fase to til det oprindelige projekt.
Tidsplan
Der er udarbejdet følgende tidsplan for projektet.
23. november
27. november
29. november
6. december
6. december
December - januar
December
Januar
Januar - februar
Marts
April
Maj
Efterår 2018

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtaler sig om sagen.
Brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg udtaler sig om sagen.
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Møde i Økonomiudvalget
Møde i Kommunalbestyrelsen
Myndighedsprojekt + byggesagsbehandling for anneks
Tilbudsindhentning rammeleverandører
Renovering af hovedbygning påbegyndes
Detailprojektering af anneks
Udbud af opgaver
Nybygning af anneks påbegyndes
Brugerworkshops om indretning og aktiviteter
Byggeri færdigt og indflytning af ungecenter. Ibrugtagning.

Bilag
1 Bilag 1 projektskitse.pdf
2 Bilag 2 optioner.pdf

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtaler sig om sagen.
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Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.11.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtrykte tilfredshed med den brugerinvolveringsproces, der har ligget til grund for udarbejdelsen af skitseforslaget.
Bestyrelsen gav udtryk for, at det foreliggende skitseprojekt kan danne ramme om
attraktive aktiviteter for unge. Optionerne i projektet vurderes til at kunne tilføre projektet yderligere brugsværdi og attraktivitet, hvis de gennemføres.
Per Vangekjær, Andreas Graham, Maiken Andersen og Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i behandlingen af punktet
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 23.11.2017

6

Budgetopfølgning
Sagsnr.
16/25404

23.11.2017

Resumé
Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen pr. 01.11.2017 viser en forbrugsprocent på 67,6 %.
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 83,3 %.
Status er, at budgettet overholdes.

Budgetopfølgning pr.
1/11-2017

Profitcenter

Periodens
Korrigeret
Rest korr.
Forbrugs %
forbrug
budget
budget
JAN - OKT
2017
Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret
DKK

DKK

DKK

12.502.394,72

18.499.029

5.996.634

67,6

Ledelse og administration

2.200.983,50

2.028.266

-172.718

108,5

Sekretariat

2.238.733,37

5.041.177

2.802.444

44,4

Sociale indsatser

1.058.420,82

1.391.046

332.625

76,1

Fritidsundervisning

1.783.029,82

2.802.899

1.019.869

63,6

Ferieaktiviteter

60.960,35

74.978

14.018

81,3

Arrangementer

289.933,43

424.894

134.961

68,2

Distrikt Nærum

2.341.506,86

3.196.160

854.653

73,3

Distrikt Holte

1.152.687,96

1.844.734

692.046

62,5

Distrikt Birkerød

1.376.138,61

1.694.875

318.736

81,2

Samlet resultat

Den lave forbrugsprocent afspejler blandt andet, at der er afsat midler til en opgradering af
den udgående og opsøgende indsat i kommunen, der først pr. 15.11.2017 igangsættes.
Derudover har Ung i Rudersdal allerede nu tilpasset organisationen til at kunne imødekomme de kommende års budgettilpasninger, der i alt udgør 694.000 kr. Disse besparelser forventes fuldt implementeret i 2019.
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Endvidere, er der overført midler fra 2016 budgettet og endelig er der disponeret midler til
indretning af Performancehuset på Mantzius, projektafslutning af Rudersdal Skatepark,
etablering af undervisningskøkken og handicapfaciliteter i Nærum Ungecenter samt til udgifter i forbindelse med etablering af et udgående og opsøgende gadeplansteam. Disse udgifter afholdes i slutningen af året.
Der planlægges overførsel af midler til 2018 til indretning af det nye Holte Ungecenter på
Rudegaard samt til udgifter til løn, ferie og pension i forbindelse med den tidligere ungechefs fratrædelse pr. 30.06.2018.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.11.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær, Andreas Graham, Maiken Andersen og Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i
behandlingen af punktet
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