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Dagsorden med vedtagelser 23.05.2018 

 
 
  

1 Meddelelser BUR-møde 23.05.2018 

 

  
23.05.2018 

Sagsnr. 
18/1744

    

 
Resumé 

 

Nyt fra ungecentrene 
Birkerød 
Vi nyder, at varmen er kommet og har haft flere ture ud af huset blandt andet til 
Vedbæk Strand. Der er fortsat et godt fremmøde, 30-50 unge dagligt.  
Mandag den 14.05.2018 skal vi deltage i Klubbernes Dag i Tivoli. Vi har fire unge, 
der skal optræde på den store scene. Det bliver rigtigt spændende.  
Fodbold har stadig den helt store interesse, så det bliver spillet meget, både på den 
lille bane ved klubben og på græs og kunststof ved skoler og ved Idrætscentret. Vi 
bruger de fysiske aktiviteter målrettet til at sætte sundhed på dagsordenen. 
Resten af sæsonen byder blandt andet på overnatning for 6. klasserne og fredags-
musikaften. 
I sommerferien planlægger vi en tur til Sverige for vores ældre brugere. 
 
Nærum 
Siden sidste status fra Nærum Ungecenter, har foråret og det gode vejr haft indfly-
delse på vores besøgende i løbet af dagen. Det er meget forskelligt, hvor mange 
unge der er igennem centret, men er vejret godt, er der også andre områder, der 
trækker. 
Vi har forsat aldersdifferentierede aftenåbninger, og 6.-7. klasse tirsdag aften be-
gynder så småt at slå igennem. Vi ser flere og flere, der kommer netop til denne af-
ten. 
Torsdagsbold er stadig meget populært. Vi ser 25-30 unge, der kommer specifikt på 
grund af denne aktivitet. Vi opfordrer til, at de kommer lidt tidligere og laver fæl-
lesmad. Det skal der stadig arbejdes på, men det er tydeligt, at det er fællesskabet 
om aktiviteten, der virker. 
Apropos køkken, er vi super glade for det nye køkken, det rummer uanede mulighe-
der, både som pædagogisk aktivitet, i samarbejde med undervisningshold etc. 
Der har været afholdt særarrangement for 7. klasseårgangen – en hyggelig aften for 
de fremmødte med grill og loungemusik. 
 
Holte 
Foråret har for alvor fået fat i Holte Ungecenter. 
Vi fylder gårdspladsen med glade unge mennesker - der bliver hoppet på hoppepu-
de, leget vandkamp, slikket sol, spillet diverse boldspil og flere gange ugentligt bliver 
grillen slæbt frem. Der er stadig rigtig mange 6. klasser og færre fra de øvrige klas-
setrin. Det nye er, at vi indimellem får besøg af unge fra Birkerød, der har deltaget i 
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aktiviteter mellem de to ungecentre. De kommer nu af sig selv, og hygger sig med 
de unge fra Holte. 
 
SFK 
SFK’en er i overgangsperioden, hvor der kommer besøg af de kommende 4. klasser, 
og de kommende 6. klasser skal på besøg i ungecenteret. Der holdes en gallafest 
for 5. klasserne, inden de stopper. Vi har i deres tid i SFK`en arbejdet med forskelli-
ge temaer for at udvikle og styrke forskellige kompetencer hos den enkelte. Temaer, 
som styrker krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer, natur, sprog og meget an-
det.   
SFK’en deltager i Nærum Kulturdag med en kreativ bod, og vi skal til Hop & Rock. 
Begge dele glæder børnene sig til.  
I SFK`en har vi i øjeblikket to studerende, der bidrager meget med relationsdannelse 
mellem dem selv og børnene, og børnene imellem. Børnene er glade for de stude-
rende, som tit bringer noget nyt med. 
Der sker meget, og vi er glade.    
 
Brandkadetter 
Brandkadetuddannelsen har haft sine opstartsvanskeligheder. Det har været svært 
at engagere de unge i at deltage på trods af forskellige indsatser og samarbejder 
med skoler. Derudover har vi været så uheldige at måtte skifte samarbejdspartner 
ved Beredskabet hele tre gange. Igangsættelsen af projektet er nu udskudt til medio 
august, hvilket betyder at projektet ikke kan afsluttes i 2018, men vil strække sig ind i 
2019. 
 
EU's persondataforordning 
EU´s persondataforordning træder i kraft den 25.05.2018, og de nye regler for opbe-
varing og håndtering af persondata har markant indflydelse på Ung i Rudersdals 
daglige arbejde med dokumentjournalisering, fysisk indretning og ikke mindst kom-
munikationen via sociale medier. Den centrale pointe i forordningen er, at borgeren 
har ret til at blive glemt, og derved er Ung i Rudersdal forpligtiget på at kunne garan-
tere, hvor og hvordan oplysninger om borgeren bliver opbevaret. 
 
Helt konkret betyder forordningen, at al brug af sociale medier fremover skal ske 
gennem det hertil indkøbte managementsystem, som der er lavet en særlig databe-
handleraftale med. Det vil sige, at medarbejdere ikke må kommunikere direkte med 
borgere på eksempelvis Facebook, og således skal de dialogbaserede kommunika-
tionskanaler (beskedfunktioner) lukkes. Herudover lukkes lukkede Facebookgrupper, 
Youtubekonti og Snapchat-profiler. 
 
Omdannelse og flytning af Holte Ungecenter til Rude gaard Idrætsanlæg 
Efter Kultur- og Fritidsudvalget den 07.02.2018 godkendte den endelige indretning af 
foreningshuset, er rådgiver og forvaltning gået i gang med at detaljere projektet frem 
mod udbudsrunde. Samtidig har Idrætsområdet igangsat i genhusningsplan for de 
foreninger, som bliver berørt af ombygningen. Selve ombygningen er fastsat til at gå 
i gang den 03.06.2018. 
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Sommerferieaktiviteter 2018 
Ung i Rudersdal koordinerer og administrerer en række sommerferieaktiviteter for 
foreninger og kulturinstitutioner på vegne af Kulturområdet. 
Aktiviteterne afholdes i uge 27-32, med flest aktiviteter i første og sidste uge af sko-
lernes sommerferie. 
Ung i Rudersdal er arrangør af følgende aktiviteter: Sommermad og gode kager, Det 
kreative værksted, Drop ind i Rudersdal Skatepark, Skateboard Camp samt Rollespil 
med Eventyrridderne. Derudover er Ung i Rudersdal med i et samarbejde med Ru-
dersdal Musikskole, Rudersdal Billedskole, Rudersdal Bibliotekerne og Vedbæk 
Garden om en aktivitetsuge under temaet Robin Hood i sommerferiens sidste uge. 
Der udbydes over 60 aktiviteter af mere end 30 foreninger og kulturinstitutioner. Der 
er op mod 2.300 pladser på de mange hold. 
Tilmeldingen for de fleste aktiviteters vedkommende åbner den 15. maj. 

  
 

  

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.05.2018 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 23.05.2018 

 
 
  

2 Medlemmerne fortæller 

 

  
23.05.2018 

Sagsnr. 
18/2019

    

 
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 23.05.2018 

 

Anders Stendevad fortalte, at Folkeoplysningsudvalget glæder sig til at høre om Ung 
i Rudersdals tanker om Sundhedsprofilen 2017, og var især nysgerrig i forhold til 
indsatser omkring motion og kost. 
 
Jørgen Thorsgaard Jacobsen spurgte, hvad der gøres i forhold til 9. klassernes sid-
ste skoledag. Forvaltningen fortalte, at Ung i Rudersdals opgave består i at indhente 
viden om, hvor de unge vil opholde sig på dagen og være tryghedsskabende i for-
bindelse med de forskellige arrangementer. 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 23.05.2018 

 
 
  

3 Hvordan arbejder Ung i Rudersdal 

 

  
23.05.2018 

Sagsnr. 
18/7299

    

 
Resumé 

 

Ungechef Gitte Magnus holder et oplæg om Ung i Rudersdals arbejde. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Ungechef Gitte Magnus holder et oplæg om Ung i Rudersdals arbejde, forud for 
samme oplæg i Kultur- og Fritidsudvalget på junimødet, som har Ungetema på 
dagsordenen. 

  
 

 
Indstilling 

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

  
 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.05.2018 

 
Punktet blev udsat til næste møde den 03.09.2018. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 23.05.2018 

 
 
  

4 Nærum Ungecenter - Ungekulturhus Nærum 

 

  
23.05.2018 

Sagsnr. 
18/7290

    

 
Resumé 

 

Ung i Rudersdal ønsker at redefinere ungemiljøet Nærum Ungecenter, hvilket har 
konsekvenser for servicerammen i dens eksisterende form. 
  
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Ung i Rudersdal ønsker at flere unge får mulighed for at kunne se en værdi i at være 
en del af et større fællesskab.  
Der ønskes at skabe et ungekulturhus, hvor ikke kun Ung i Rudersdal er afsender på 
indholdet. Ung i Rudersdal arbejder på at skabe et hus for unge, med fællesskaber, 
aktiviteter og læring som nøgleord. Ung i Rudersdal vil invitere samarbejdspartnere i 
form af unge, foreninger, frivillige, erhvervslivet, skoler m.fl. til at være medaktører 
på at aktivt ungekulturhus.  
 
Ung i Rudersdal vil stå for en lang række aktiviteter i form af både forskellige læ-
ringsforløb samt aktiviteter af mere social karakter. Desuden vil Ung i Rudersdal 
have den koordinerende rolle for samtlige medaktører. Det er tanken, at der skal 
oprettes et Kulturhusteam blandt de unge. Teamet skal løse en lang række praktiske 
og indholdsmæssige opgaver, der støtter op om husets formål og funktion. De unge 
modtager bevis på årlig basis for deres engagement og belønnes som samlet team 
med en oplevelse. Metoden er inspireret af skolepatruljerne på folkeskolerne. 
  
Den nuværende bemanding og åbningstid vil ændre sig, men ikke forringes, blot 
tilpasset behovet løbende i samspil med medaktørers og de unges behov. 
Tilblivelsen sker i en samskabelsesproces med unge og medaktører. Det forventes 
klar ved sæsonstart 2019/2020. 
 
Ungekulturhuset kan muligvis få behov for at søge om dispensation til at udlåne lo-
kaler til andre end målgruppen, ligesom der kan blive behov for at søge om dispen-
sation til lån eller leje af lokaler til borgere, som ønsker at arrangere noget for ud-
valgte i målgruppen.  
 
Økonomien kan holdes indenfor det i forvejen afsatte budget til Nærum Ungecenter. 
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Indstilling 

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

  
 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.05.2018 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 23.05.2018 

 
 
  

5 Sundhedsprofil 

 

  
23.05.2018 

Sagsnr. 
18/7300

    

 
Resumé 

 

Forvaltningen præsenterer Ung i Rudersdals indsatser, afledt af Sundhedsprofilen 
2017  
  
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Sundhedsprofilen 2017 er udkommet, og der er områder, hvor Ung i Rudersdal an-
befaler at gøre en særlig indsats.  
Der er flere temaer i rapporten, hvor status på Rudersdal-borgernes sundhed, her-
under de unges, følger den nationale udvikling i en negativ retning. Ung i Rudersdal 
vil derfor revurdere den nuværende forebyggende indsats omkring særligt rygning 
og stoffer. 
I den forebyggende indsats arbejder vi pt. med Social Pejling som redskab, hvilket 
der er evidens for virker. SSP-konsulenten, der varetager opgaven, vil derfor under-
søge udviklingsmuligheder for pejlingen. SSP-konsulenten arbejder derudover 
sammen med Rudersdal Kommunes Sundhedsområde om en generel indsats.  
Ung i Rudersdal vil arbejde på at etablere frivillige rygestopkurser for de unge, som 
er ad hoc baseret og fleksible, så de hurtigt kan startes op. Dette vil være et red-
skab, som medarbejderne kan tilbyde de unge i deres direkte arbejde med dem og 
ikke et tilbud, som vi annoncerer med i vores ungemagasin eller på vores hjemme-
side.  
 
Derudover ses der et potentiale i en målrettet indsats på kost- og bevægelsesområ-
det. Vores ungemiljøer har til daglig fokus på at få bevægelse ind i hverdagen, men 
på kostfronten kan der nogle steder godt optimeres.  
Der planlægges at igangsætte et ”sundhedshold” i fritidsundervisningen. Holdet skal 
have fokus på den sunde livsstil generelt og beskæftige sig med blandt andet kost 
og motion. Det påtænkes at arbejde med samme tema i ferier med særligt tilrettelag-
te camps. 
 
 

  
 

 

Bilag  
1 Sundhedsprofil 2017, Rudersdal Kommune 
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Indstilling 

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

  
 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.05.2018 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 23.05.2018 

 
 
  

6 Forslag til Den kriminalpræventive handleplan: Tr yg i Rudersdal 

 

  
23.05.2018 

Sagsnr. 
18/6709

    

 
Resumé 

 

Servicelovens §10 fastslår, at kommunerne er forpligtede til at lave en plan for ind-
satsen mod ungdomskriminalitet som en del af den sammenhængende børne- og 
ungepolitik. 
Rudersdal Kommunes kriminalpræventive handleplan skal derfor ses som et sam-
menhængende arbejdsredskab, som er udarbejdet af de områder, der fremadrettet 
skal samarbejde og koordinere omkring indsatserne; Skole-, Beskæftigelses-, Bør-
ne- og Familie-, Social- og Kulturområdet. Alle områder, der har kontakt med unge i 
alderen op til 25 år, hvilket betyder at aldersgrænsen ønskes hævet i forhold til SSP-
samarbejdet. 
 
Den kriminalpræventive indsats og beredskab i Rudersdal Kommune varetages i 
SSP-samarbejdet og koordineres af Kulturområdet ved Ung i Rudersdal (UiR). 
Handleplanen beskriver strukturen og de respektive fokus på de enkelte niveauer. 
 
Visionen for de kriminalpræventive aktiviteter er: 

• At Rudersdal Kommune opleves som en tryg kommune at bo og vokse op i 
• At børn og unge i Rudersdal Kommune får mulighed for at udvikle sig i trygge 

rammer 
• At børn og unge trives  
• At risikoadfærd minimeres 

 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal med henblik på udtalelse til vide-
re behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Organisering af SSP-samarbejdet 
Strukturen for arbejdet med SSP er opdelt i et strategisk niveau i form af Kredsråds- 
og Lokalrådsmøder, et ledelsesniveau i form af styregruppen, et operativt niveau i 
form af §115 gruppen, SSP-distrikter, TIFO indsatsmøder, +18 gruppen og aktions-
gruppen. 
 
Kredsrådet – det strategiske niveau 
Kredsrådet er kommunernes formelle overordnede strategiske netværk på borgme-
sterniveau. 
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Lokalrådet – det strategiske niveau 
Lokalrådet er Politiet og kommunens formelle lokale strategiske samarbejdsforum for 
de kriminalpræventive indsatser i Rudersdal Kommune.  
 
SSP-styregruppen – det strategiske niveau  
Opgaven er at sikre, at det tværfaglige samarbejde fungerer effektivt og udpege 
særlige indsatser for samarbejdet. Styregruppen består af relevante områdechefer. 
 
§115 gruppen – det operative tværgående niveau 
Opgaven er på sagsbehandlerniveau at koordinere og igangsætte såvel den brede 
forebyggende indsats som den målrettede indsats overfor individer og grupper. 
Gruppen mødes hver uge. 
 
SSP-Distrikterne – det operative niveau 
Opgaven er at udveksle viden og koordinere indsatser. 
 
18+ forum – det operative niveau 
Opgaven er at koordinere og igangsætte målrettede indsatser overfor individer og 
grupper. Gruppen mødes én gang om måneden. 
 
TIFO (tidlig indsats og forebyggelse): 
Opgaven er vidensdeling og koordinering af indsatser. Møderne afholdes én gang 
om måneden i hvert område. TIFO er en eksisterende indsats i Børn og Familie, 
som SSP fremadrettet kan være en del af. 
 
Aktionsgruppen: 
Opgaven er at vidensdele og koordinere indsatser. Gruppen mødes én gang om 
måneden. Aktionsgruppen er de udøvende medarbejdere i felten f.eks. på gaden og 
i ungdomsklubber. 
 
 
De generelle og specifikke indsatser 
Indsatserne løses ud fra Det Kriminalpræventive Råds begrebsdefinitioner (tryg-
hedsskabende, opbygning, forebyggelse og kriminalitetsforebyggende) og opdeles i 
generelle indsatser og specifikke indsatser. 
 
Generelle indsatser 
Eksempler på indsatserne fra områderne ”tryghedsskabende” og ”opbygning” er: 

• Nedbringelse af risikoadfærden blandt unge i Rudersdal ved såvel individ- 
som gruppeindsatser 

• Koordinering af præventive undervisningsforløb for skolerne blandt andet 
med Digital Dannelse og Social Pejling 

• Udgående og opsøgende arbejde 
 
Specifikke indsatser  
De specifikke indsatser har baggrund i en observeret bekymrende adfærd for hen-
holdsvis grupper eller enkeltpersoner. 
Indsatserne sker i det tværgående samarbejde ud fra opdelingen: 
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• Generel bekymrende adfærd 
• Førstegangskriminalitet 
• Gentagen og alvorlig kriminalitet 
• Personfarlig kriminalitet 

 
Specifikke gruppeorienterede indsatser, som typisk koordineres og igangsættes i 
SSP-regi kan være: 

• Indsatser rettet mod grupper af udsatte og/eller kriminalitetstruede unge 
• Målrettede aktivitetsprojekter 
• Mægling mellem grupper af unge 

 
Specifikke individorienterede indsatser. 
Det respektive myndighedsområde varetager myndighedsopgaven i de specifikke 
enkeltsager og sikrer det tværgående samarbejde fra sag til sag. 
 
Virksomhedsplan og mål- og handleplaner 
Valg af mål og handleplaner vedtages af styregruppen ud fra forslag fra det operati-
ve niveau. De enkelte områder former indsatsen/erne ind i områdets egne virksom-
hedsplaner, så det tilpasses fagområdets opgaveløsning og fokus. 
 
Efterforskning af opgaver 
Efterforskningsopgaver m.m., der lovmæssigt varetages af Politiet, er ikke en direkte 
del af det kriminalpræventive forebyggende arbejde. 
 
Evaluering 
Samarbejdsstrukturen evalueres hvert år inden sommerferien. Ungechefen er tov-
holder herfor. 
 
Økonomi 
Strukturen forventes at kunne indeholdes i de respektive områders driftsbudget. 
 
Kulturområdets kommentarer 
Kulturområdet v/Ung i Rudersdal har været på rundtur hos de øvrige områdechefer 
og udvalgte medarbejdere, til gennemgang af forslaget, og har modtaget feedback 
som i så vid udstrækning som muligt, er indarbejdet i dette endelige forslag.  
 

  
 

 

Bilag  
1 Forslag til Rudersdal Kommunes Kriminalpræventive handleplan: Tryg i Ruders-

dal 
  

 
Indstilling 

 

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtaler sig om Den krimi-
nalpræventive handleplan til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.05.2018 

 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal anbefalede, at aldersgrænsen for den kriminalpræ-
ventive indsats hæves til 25 år, og udtrykte herudover tilfredshed med forslaget til 
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den kriminalpræventive handleplan. 
 
Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 23.05.2018 

 
 
  

7 Performancehuset 

 

  
23.05.2018 

Sagsnr. 
18/6710

    

 
Resumé 

 

Den 07.06.2017 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget, at indretningen af Performance-
huset på 1905-fløjens 2. sal i Kulturcenter Mantziusgården skulle igangsættes. 
Tilblivelsen er godt i gang, men dog stadig i proces, da indretningen af øvelokalerne 
har afledt nogle forsinkelser. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

I Kulturområdet har vi siden vedtagelsen arbejdet på at forme Performancehuset.  
Teatergruppen Limenas er blevet en fast del af huset, og Musikskolen er gået i gang 
med at bruge det til undervisning.  
For Ung i Rudersdals vedkommende, har vi ligeledes haft undervisning på etagen. 
Dog har det i et vist omfang været begrænset, da tilblivelsen af de lydisolerede øve-
lokaler har givet nogle udfordringer undervejs.  
Ung i Rudersdals musikkonsulent får en stor og gennemgående rolle i forbindelse 
med opdyrkelsen af musik og bandmiljøet i Performancehuset. De brugere, der bli-
ver tilknyttet de kommende øvelokaler, vil i sammenhæng med de øvrige øvelokaler 
på Kulturcenter Mariehøj, få tilbud om at deltage i forskellige musikudviklingsforløb 
gennem musikkonsulenten. Ung i Rudersdal ser frem til at kunne indtage Perfor-
mancehuset fuldt ud sammen med de øvrige samarbejdsparter. 

  
 

 
Indstilling 

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

  
 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.05.2018 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 23.05.2018 

 
 
  

8 Retningslinjer for brug af øvelokaler i Rudersdal  Kommune 

 

  
23.05.2018 

Sagsnr. 
18/6711

    

 
Resumé 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21.06.2017 et forslag om omdannelse af 10. 
klasseskolens lokaler i 1905-fløjen på Kulturcenter Mantziusgården til et performan-
cehus med blandt andet to musikøvelokaler, som skal forøge unge musikinteresse-
redes eksisterende muligheder for at udøve musik. 
 
Efterfølgende har forvaltningen arbejdet videre med sagen og fremlægger her for-
slag til indhold og organisering af øvelokalerne i Kulturcenter Mantziusgården og 
Kulturcenter Mariehøj. 
 
Sagen fremlægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Baggrund 
På Kulturcenter Mariehøj er der etableret et gratis musiktilbud i form af musikfælle-
skabet Rude Studios omkring øvelokaler, lydstudie og koncertlokalet Backstage. 
Rude Studios laver kurser i blandt andet sangskrivning, musikproduktion og liveper-
formance. Der bliver jævnligt afholdt koncerter med bands og artister fra musikfæl-
lesskabet.  
Musikfælleskabet giver et ejerskab over lokaler, grej og indhold, og skal være med til 
at fremme medlemmernes musikinteresse og forståelse for musikkens sociale og 
samfundsmæssige betydninger. Der er pt. 80-90 brugere af Rude Studios.  
 
På 3. sal i 1905-fløjen i Kulturcenter Mantziusgården er Performancehuset etableret. 
Her indrettes to lydisolerede musikøvelokaler, som forventes at stå færdig i septem-
ber 2018. 
 
Vision 
Rudersdal Kommune skal være en stærk medspiller i at give unge, selvorganiserede 
musikere og bands i aldersgruppen 13-25 år, de bedste muligheder for at dyrke de-
res musik enten som en fritidsbeskæftigelse eller mere seriøst på vej mod det pro-
fessionelle musikerliv. Målet er, at alle musikinteresserede og udøvende musikere i 
alderen 13-25 år i Rudersdal Kommune er medlemmer af - eller kender til tilbuddet. 
Der skal skabes et bæredygtigt musikmiljø, hvor unge arrangerer events, kurser og 
koncerter for sig selv og andre unge. Rude Studios skal understøtte unge, der har 
lysten og redskaberne til at afholde og støtte koncerter, events og arrangementer 
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inden for et bredt spekter af rytmisk musik. 
 
Mål 
Øvelokalerne i Performancehuset skal integreres i Rude Studios, så der skabes et 
musikfællesskab for alle kommunens unge. Koncerter, workshops og kurser place-
res alle det sted, hvor det giver mening i forhold til målgruppen og indhold. 
 
Kulturcenter Mariehøj 
Kulturcenter Mariehøj skal bruges til koncerter, workshops og kurser, f.eks. indspil-
ninger og liveperformances. Kulturcenter Mariehøj skal også bruges til camps og 
større events som Future Sound. 
 
Kulturcenter Mantziusgården 
Egentlige koncerter med mere etablerede kunstnere skal foregå på Mantzius, da 
stedet er etableret som spillested, og der er en kultur på stedet om at gå til koncerter 
og høre musik. 
 
Organisering 
Ung i Ruderdals musikkonsulent koordinerer musikfællesskabet og dets lokaler. Det-
te indebærer en ugentlig gennemgang af lokaler, regelmæssig vedligeholdelse af 
grej og opsyn, rekruttering og dialog med brugere. Musikkonsulenten skal fungere 
som den daglige kontakt til brugerne og skabe relationer til brug i forbindelse med 
workshops, kurser, etc.  
 
Adgangsforhold 
Nøgleudlevering foregår via musikkonsulenten, som administrerer nummererede 
nøgler til både Performancehuset og Kulturcenter Mariehøj. Der vil være reserveret 
tid i øvelokalerne til undervisning hos Ung i Rudersdal og Musikskolen, men herud-
over skal det være muligt at komme ind døgnet rundt. 
 
Booking 
Der arbejdes på at udvikle et bookingsystem, som er nemt for brugeren at bruge til 
booking i både Performancehuset og i Kulturcenter Mariehøj. Indtil der findes en 
permanent løsning, kan det nuværende bookingsystem benyttes.  
 

- Det er gratis for kommunens unge i alderen 13-25 år at benytte de kommu-
nale øvelokaler 

- Prisen for leje til andre borgere i kommunen er 100,- kr. i timen eller 250,- kr. 
for tre timer 

- Depositum på nøglebrik er 100,- kr 
 
Finansiering af årlige udgifter til vedligeholdelse og indkøb af udstyr er endnu ikke 
afklaret. 
 

  
 

 
Indstilling 

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterret-
ning. 
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Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.05.2018 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 23.05.2018 

 
 
  

9 Café Birken 

 

  
23.05.2018 

Sagsnr. 
18/6708

    

 
Resumé 

 

Den 03.05.2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at videreføre Cafe Birken med 
yderligere ét år indtil juli 2018. Herefter genoptages drøftelsen af mulighederne for at 
videreføre Cafe Birken yderligere. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal med henblik på udtalelse til vide-
re behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.  
 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Café Birken har siden 2015 fungeret som et ungestyret værested i Birkerød Bymidte. 
Driften af Cafe Birken er finansieret frem til den 15.07.2018. Café Birken er et sam-
arbejde mellem brugere, Ung i Rudersdal og Byplan, og er et møde- og værested for 
unge i alderen mellem 15-20 år.  
 
Evaluering 
Forvaltningen har i samarbejde med Café Birkens brugere evalueret projektet. På 
baggrund af evalueringsprocessen konkluderes det, at tilbuddet om at have et bru-
gerstyret ungemiljø skal bevares, men at stueetagen på Hovedgaden 47 i Birkerød 
ikke længere er afgørende for indholdet.  
 
En vigtig del af evalueringen belyser, at Café Birken har været med til at skabe selv-
stændige unge, der har lyst til at tage initiativ og støtte op omkring ungekultur og 
demokrati i Rudersdal Kommune, særligt omkring Birkerød. Café Birken har givet et 
kreativt og uformelt rum, hvor de kan mødes og planlægge andre kulturprojekter i 
Rudersdal Kommune. Især ungekulturgruppen, der årligt arrangerer musikfestivalen 
Lydfest, har udtrykt et behov for dette. Derudover har Café Birken inspireret unge fra 
andre dele af kommunen til at skabe væresteder i deres lokale ungemiljø. Behovet 
for kreative og uformelle rum, udsprunget af Cafe Birken, er stadig til stede i Ru-
dersdal Kommune. 
 
Driftsudgifterne med Hovedgaden 47 står dog ikke mål med den relativt begrænsede 
mængde faste brugere, hvorfor der pt. arbejdes på at finde alternative muligheder for 
de unge kulturskabere i samarbejde med Mantziusgården. 
 
Forvaltningen vurderer dog, at det fortsat er vigtigt at understøtte et frivilligt ung-
domsværested for kommunens unge, hvor frivillige driver stedet, organiserer og hol-
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der forskellige arrangementer for hinanden, så som filmaftener, politiske debatarran-
gementer, netværksgrupper, koncerter mv. 
I den henseende har Cafe Birken været et unikt tilbud. Cafe Birken har inspireret 
andre ungegrupper, som ønsker at igangsætte lignende projekter i andre dele af 
kommunen. 
 
På baggrund af evalueringen anbefaler forvaltningen, at der fortsat arbejdes for at 
skabe engagerende, frivilligt baserede tilbud for kommunens unge. Indholdet i Cafe 
Birken ønskes tilpasset dette behov, og tilbuddet ønskes foldet ud til andre unge 
kulturskabere i andre dele af kommunen. 
 

  
 

 
Indstilling 

 

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal med henblik på udtalelse til vide-
re behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.05.2018 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtrykte tilfredshed med forvaltningens anbefaling 
og understregede samtidig vigtigheden af fortsat at understøtte frivilligt baserede, 
selvorganiserede miljøer i hele kommunen.  
 
Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 23.05.2018 

 
 
  

10 Orientering om forslag til undervisningssæson 20 18/2019 

 

  
23.05.2018 

Sagsnr. 
18/6707

    

 
Resumé 

 

Planlægningen af den kommende fritidsundervisningssæson og UngAkademi 
2018/2019 er i fuld gang, og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal præsenteres her for 
den samlede liste over forventede undervisningstilbud. 
Fritidsundervisningen tager afsæt i brugernes ønsker, og Ung i Rudersdals under-
visning vil derfor løbende kunne blive ændret i mindre omfang. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til godkendelse. 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Fritidsundervisning 
I sæson 2018/2019 satses hovedsagligt på de undervisningshold, der har været po-
pulære de foregående år. Derudover er der lagt vægt på, at der skal være en god 
faglig og tematisk bredde i undervisningstilbuddene. 
 
UngAkademi 
I sæson 2018/2019 er det planen at udbyde Spacelab og Dykker Akademi i UngA-
kademi-regi. 
 
Antallet af elever har i indeværende sæson været lavere end den foregående på 
trods af, at flere kommuner er blevet en del af UngAkademi. Det har fået Ung i Ru-
dersdal til at kalde arbejdsgruppen omkring UngAkademi i samråd og drøfte proble-
matikken. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at revidere samarbejdsmodellen 
for UngAkademi, og udfaldet er endnu uvist. 

  
 

 

Bilag  
1 Fritidsundervisning i sæson 2018/2019.pdf
  

 
Indstilling 

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

  
 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.05.2018 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkendte sagen. 
 
Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 23.05.2018 

 
 
  

11 Budgetopfølgning 

 

  
23.05.2018 

Sagsnr. 
18/1764

    

 
Resumé 

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

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Budgetopfølgningen pr. 01.05.2018 viser en forbrugsprocent på 29,6 %. 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 33,3 %. 
 

Budgetopfølgning 
pr. 01.04.2018 

 

Periodens 
forbrug 
JAN - APR 
2018 

Korrigeret  
budget 

Rest korr. 
budget 

Forbrugs % 

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 

Profitcenter DKK DKK DKK   

Samlet resultat 5.469.700 18.451.792 12.982.092 29,6 

Ledelse og admini-
stration 

946.839 3.295.000 2.348.161 28,7 

Sekretariat 1.069.166 3.164.137 2.094.971 33,8 

Sociale indsatser 579.739 2.320.000 1.740.261 25,0 

Fritidsundervisning 873.640 2.175.000 1.301.360 40,2 

Ferieaktiviteter   75.000 75.000   

Arrangementer 73.321 575.000 501.679 12,8 

Distrikt Nærum 872.788 3.297.655 2.424.867 26,5 

Distrikt Holte 443.633 1.850.000 1.406.367 24,0 

Distrikt Birkerød 610.573 1.700.000 1.089.427 35,9 
 

  
 

 
Indstilling 

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

  
 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 23.05.2018 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  
 

  


