
 

 

BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 
 
 
 

Åben  
 
 
 

Mødested Villaen 
Rudegaard Idrætsanlæg 
Kongevejen 460 
2840 Holte 

  

Mødedato Tirsdag den 21. maj 2019 

  

Mødetidspunkt Kl. 16.30.18.30 

  

Medlemmer Jakob Kjærsgaard (Kommunalbestyrelsen (C), formand), Per Ca-
røe (Kommunalbestyrelsen (V)), Per Vangekjær (Arbejdsgiverne), 
Oliver Burø Bjørnmose (Brugerne), Mathias Balmer Arbjerg (Bru-
gerne), Jørgen Thorsgaard Jacobsen (Forældrene), Eric Beran 
(Forældrene), Rasmus Stange (Medarbejderne), Anders Stende-
vad Repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget 

  

Fra forvaltningen Birgit Hoé Knudsen, Gitte Næsbøl Magnus, Lasse Philipsen,  
Annemarie Milbregt 

 
  
 
Mødekalender – ordinære møder 
 
Mandag den 11. marts 2019 kl. 16.30-18.30 
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16.30-18.30 
Onsdag den 4. september 2019 kl. 16.30-18.30 
Torsdag den 28. november 2019 kl. 16.30-18.30 
 



 

2/18 

 
BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 21.05.2019 
 
 
 
Indholdsfortegnelse  
 

Punkt nr. Side  

 

1 Meddelelser 3 

2 Temadrøftelse - unges engagement i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal og i 
Folkeoplysningsudvalget 5 

3 Medlemmerne fortæller 7 

4 De pædagogiske områder 8 

5 SSP-status 10 

6 Projekt brandkadetuddannelsen 12 

7 Sommerindsatser 15 

8 Budgetopfølgning 17 

 
 
 
 
 
  



 

3/18 

 
BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 21.05.2019 

 
 
  

1 Meddelelser  

 

  
21.05.2019 

Sagsnr. 
19/2573

    

 Resumé 

 

Personalenyt 
De to ungekulturkonsulenter, Sarah og Anna, stopper inden sommerferien for at gå 
på barsel. Der er ansat to barselsvikarer. Ungekulturkonsulenternes opgaver forde-
les anderledes i de to vikariater. Lise er ansat 25 timer og står udelukkende for gen-
nemførsel af ungestrategien. Helene er ansat 37 timer med den primære opgave at 
videreføre projekter, som allerede er igangsat og som kræver fortsat drift. 
Overleveringsperioden for begge vikariater er lang, så vi sikrer, at der ikke er noget, 
der går tabt. 
 
Åbning af Foreningshuset og Villaen, Rudegaard Idræ tsanlæg 
Torsdag den 2. maj inviterede Idrætsområdet, foreninger og Ung i Rudersdal til åb-
ning af det nye foreningshus og ungemiljøet Villaen. Arrangementet bød på taler fra 
blandt andet bestyrelsens formand, Jakob Kjærsgaard og fra formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget, Kristine Thrane, ligesom der var koncert med et ungt band. 
Blandt gæsterne til åbningen var brugere, foreninger, medarbejdere, naboer og poli-
tikere. 
 
Fritidsundervisningssæson 2019/2020 
Vi er i gang med at færdiggøre vores magasiner for Fri med Stil og Fritidsundervis-
ningen. Magasinerne bliver delt ud som tryksag til alle elever i målgrupperne 4.-5. 
klasse og 6. klasse og opefter på alle folke- og privatskoler i Rudersdal Kommune i 
uge 23. Formidling varetages af konsulenter, pædagogiske medarbejdere og under-
visere fra Ung i Rudersdal, som på skolebesøg giver en kort præsentation af tilbud-
dene, og hvordan man tilmelder sig. 
Tilbuddene offentliggøres den 3. juni, og tilmeldingen åbner den 13. juni kl. 18. 
 
Som en del af vores tilbud, har vi udviklet en række nye camps, der har til hensigt at 
fremme mental sundhed og fysisk aktivitet. Disse camps skal give de unge mulighed 
for at fordybe sig i deres interesser og skabe nye relationer til andre unge på tværs 
af kommunen. Herunder kan nævnes ScienceCamp, CreativeCamp, OutdoorCamp, 
SommerCamp på Bornholm, MusikCamp og PigeCamp. 
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Til stemmeurnerne – valg 2019 
I anledning af det kommende folketingsvalg og Europaparlamentsvalg etablerer Ung 
i Rudersdal, i samarbejde med Valgsekretariatet en ”Pop op” stemmeboks. Det hav-
de været oplagt at afholde et valgarrangement på gymnasierne, men den første mu-
lige dag for brevstemning er samme dag som gymnasierne går på læseferie. Derfor 
giver det ikke mening i denne omgang. ”Pop op” stemmeboksen kommer til at stå på 
Birkerød Station torsdag den 23. maj kl. 15–18, hvor vi forhåbentlig får nogle unge 
forbi, men muligheden er for alle borgere.  
 
Fremtidigt tilbud i Vedbæk  
I samarbejde med Vedbæk Skole, skolebestyrelsen og foreningen VESKO er Ung i 
Rudersdal i gang med at undersøge og tilrettelægge et fritidstilbud for udskolingen i 
Vedbæk. Lokation, indhold, bemanding og økonomi er endnu ikke på plads, men 
sigtet er, at der opstartes dialog med de unge om ønsker og behov før sommerferien 
for at kunne åbne et tilbud efter sommerferien. 
 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.05.2019 

 

Gitte Næsbøl Magnus gennemgik meddelelserne og bemærkede, at meddelelsen 
om Fremtidigt tilbud i Vedbæk gøres til en orienteringssag for at give punktet den 
rette tyngde. 
  
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal vedtog at gøre meddelelsen til en orienteringssag 
og tog meddelelserne til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Jørgen Thorsgaard Jacobsen, Oliver Burø Bjørnmose og Anders 
Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 21.05.2019 

 
 
  

2 Temadrøftelse - unges engagement i Bestyrelsen fo r Ung i Rudersdal 
og i Folkeoplysningsudvalget 

 

  
21.05.2019 

Sagsnr. 
19/10858

    

 Resumé 

 

Den 19.03.2019 holdt Folkeoplysningsudvalget og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal 
møde med repræsentanter for foreningen Lydfest og projekt Loftet. Mødets tema var 
unges frivillighed og iværksætteri, herunder samspil og samarbejde med kommunen. 
Mødet tydeliggjorde, at der er behov for at øge mulighederne for ungedeltagelse i 
både Folkeoplysningsudvalget og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, og Bestyrelsen 
for Ung i Rudersdal bedes drøfte dette. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

På et fælles møde den 19.03.2019 med Folkeoplysningsudvalget og Bestyrelsen for 
Ung i Rudersdal holdt repræsentanter for foreningen Lydfest og projekt Loftet oplæg 
om deres oplevelser og erfaringer med frivillighed, iværksætteri og samarbejde med 
kommunen. Oplægget satte fokus på, hvilke muligheder man som ung kulturiværk-
sætter har for at indgå i samspil med kommunen, men også hvilke udfordringer der 
kan opstå i dette samspil. Derudover blev det ligeledes tydeligt, at unges muligheder 
for at engagere sig i både Folkeoplysningsudvalget og Bestyrelsen for Ung i Ru-
dersdal skal styrkes. 
 
Et centralt spørgsmål, som repræsentanterne for Lydfest og Loftet stillede, var hvor-
dan Folkeoplysningsudvalget og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal kan understøtte 
ung kultur og i forlængelse heraf være bindeled mellem unge og kommune. Funktio-
nen som bindeled stiller dog en række spørgsmål til bestyrelsens fremtidige arbejde: 
 
• Hvordan kan Bestyrelsen for Ung i Rudersdal bidrage til at understøtte ung kul-

tur? 
• Hvilke emner og temaer er vigtige at få unges syn på? 
• Hvilken form for møder giver de bedste muligheder for, at ungerepræsentanterne 

kan komme til orde? 
 
Det er i forlængelse heraf også til debat, om der kan skabes alternativer til de nuvæ-
rende måder for unge at få indflydelse på det kulturpolitiske arbejde på. Bestyrelses-
arbejdet sætter bestemte rammer for unges muligheder for at engagere sig, og der 



 

6/18 

ligger sandsynligvis et potentiale i at se ungeinvolvering i et bredere perspektiv og i 
andre fora. Den kommende ungestrategi kommer ligeledes til at sætte fokus på, 
hvordan det kommunale system kan bidrage til, at unges stemmer bliver hørt. 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal bedes drøfte ovenstående spørgsmål med henblik 
på at styrke unges muligheder for at engagere sig i bestyrelsens og i Folkeoplys-
ningsudvalgets fremtidige arbejde og i kommunens kulturpolitik som helhed. 

  
 

 Indstilling 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.05.2019 

 

Bestyrelsen støtter op om en overvejelse af, hvordan man kan styrke unges mulig-
heder for at deltage i den politiske debat. 
 
Mathias Balmer bemærkede, at det kan være svært for brugerrepræsentanterne at 
finde relevans i mange emner, ligesom formen på møderne kan gøre det vanskeligt 
at komme til orde. Han foreslog halvårlige ungebestyrelsesmøder, hvor ungerelate-
rede temaer tages op i en større repræsentantgruppe med den øvrige bestyrelse. 
 
Per Carøe nævnte muligheden for tidligere afholdelse af formøder med brugerre-
præsentanterne, hvor konkrete sager og tiltag kunne drøftes med henblik på forbe-
redelse af dagsordenen. Dette kunne kombineres med halvårlige temamøder med 
bredere præsentation af unge.  
 
Per Vangekjær, Jørgen Thorsgaard Jacobsen, Oliver Burø Bjørnmose og Anders 
Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 21.05.2019 

 
 
  

3 Medlemmerne fortæller  

 

  
21.05.2019 

Sagsnr. 
19/2589

    

 Resumé 

 

Bestyrelses 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. 

  
 

 Indstilling 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.05.2019 

 

Eric Beran bemærkede, at det er vanskeligt at tilmelde flere børn sommerferieaktivi-
teter.  
Ung i Rudersdal er i gang med undersøge alternativer til det eksisterende system. 
Per Carøe foreslog et system, der opererer med lodtrækning frem for kø-system. 
Bestyrelsen bad forvaltningen fortsætte arbejdet med at se på alternative tilmel-
dingssystemer. 
 
Per Vangekjær, Jørgen Thorsgaard Jacobsen, Oliver Burø Bjørnmose og Anders 
Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  
 

 
  



 

8/18 

 
BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 21.05.2019 

 
 
  

4 De pædagogiske områder 

 

  
21.05.2019 

Sagsnr. 
18/17718

    

 Resumé 

 

Ung i Rudersdals ungemiljøer skal være omdrejningspunktet for fællesskaber med 
læring, udvikling og dannelse. Ung i Rudersdal arbejder for udvikling, trivsel og dan-
nelse i unges frie tid – for og med unge. 
 
Der gives her en status på arbejdet i ungemiljøerne. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Fløjen i Birkerød 
Der arbejdes målrettet med ansvar hos de unge, omsorgsfulde skub til de ældste og 
nytænkning af faciliteter. Performanceetagen åbnede 10. maj og giver flere mulighe-
der for aktiviteter, både i fritidsundervisningsregi, men også i fløjregi. Alle aktiviteter 
skal støtte op om performance og det kreative miljø. Det er fortsat en stor udfordring, 
at der ingen udearealer er, som kan helliges til ungeformål, hvorfor vi afventer, om 
den kommende ændring i skolestrukturen afføder, at Den Gule Drage flytter ud og 
skaber bedre muligheder.  
Der er et ønske om at arbejde tættere sammen med Musikskolen om aktiviteter i 
området, således at vi sammen skaber et mekka af aktiviteter, og at det er aktivite-
ten bag døren, og ikke navnet på døren, der er vigtig. Det ligger der mange spæn-
dende muligheder og udfordringer i, som vi langsomt har startet en proces op om-
kring. 
 
I Birkerød åbner biblioteket for den selvbetjente åbningstid fredag og lørdag aften, 
hvilket afleder, at Ung i Rudersdal skal iværksætte muligheder for rammer i de 
samme tidsrum. Dette bliver et emne, som det samlede pædagogiske personale skal 
drøfte og finde mulige løsninger på til Ung i Rudersdals årlige pædagogiske dag den 
16. maj.   
 
Villaen i Holte 
Torsdag den 2. maj var der officiel åbning af Villaen. Det var en dejlig dag med en 
del besøgende af både unge, foreninger, naboer, bestyrelsen, kollegaer og samar-
bejdspartnere. Huset er kommet godt fra start, og personalet er i gang med at lære 
stedet og omgivelserne godt at kende. Den første forening har allerede meldt sig 
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aktivt på banen i forhold til muligheder for et socialt fællesskab, særligt for deres 
ældre (unge) medlemmer. Inden sommerferien, og lige efter sommerferien, inviteres 
de relevante skoler og brugergrupper ind til målrettede aktiviteter, således at vi sikrer 
et bredt kendskab til muligheder hurtigst muligt. 
 
Gården i Nærum 
Igennem en årrække har Ung i Rudersdal varetaget SFK-opgaven for Nærum skole 
på Gården.  
Pr. 1.maj 2019 er SFK’en flyttet tilbage på skolen afledt af, at Børneområdet havde 
behov for at udvide naboinstitutionen ind i SFK’ens faciliteter. Personalet, som var 
ansat i SFK’en, er flyttet med til Nærum Skole, men bibeholder stadig aftenarbejde 
på Gården. Således sikrer vi fremadrettet god brobygning mellem skole og fritid. 
Dette betyder, at de nuværende 5. klasser er startet tidligere på Gården end normalt, 
eftersom det ikke gav mening at sende dem tilbage på skolen for to måneder. 
 
Gadeteamet 
Det er tydeligt, at det er ved at blive sommer, da Gadeteamet har fået mere travlt. 
Gadeteamet har gennem deres arbejde fået opbygget et godt netværk og mærker, 
at deres hjælp efterspørges. Indsatserne baserer sig på en agil hotspot-liste, tryg-
hedsvandringer, netværksmøder, samarbejder med boligforeninger og erhvervsdri-
vende i bykerner mv. Alt handler om at danne relationer til de unge, der ikke har 
sunde fællesskaber at involvere sig i.  

  
 

 Indstilling 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.05.2019 

 

De inviterede afdelingsledere gav kort status på de tre ungemiljøer.  
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Jørgen Thorsgaard Jacobsen, Oliver Burø Bjørnmose og Anders 
Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 21.05.2019 

 
 
  

5 SSP-status 

 

  
21.05.2019 

Sagsnr. 
19/10863

    

 Resumé 

 

På mødet den 6. juni 2018 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at godkende den 
foreslåede kriminalpræventive indsats med tilhørende samarbejdsstukturer. Samtidig 
blev Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget 
orienteret om sagen. 
 
I sagsfremstillingen indgik, at der til august 2019 skal laves en evaluering af handle-
planen og strukturen for samarbejdet. Derefter skal der årligt aflægges rapport om 
indsatserne. Der gives her en status på SSP-arbejdet, og for at sikre, at Bestyrelsen 
for Ung i Rudersdal fremover er løbende orienteret om arbejdet med SSP, indføres 
SSP- status som fast dagsordenspunkt på bestyrelsesmøderne.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Ung i Rudersdal har siden vedtagelsen af den kriminalpræventive handleplan i juni 
2018 arbejdet for at koordinere SSP-indsatsen, blandt andet ved at etablere en 
struktur for samarbejde og igangsætte praktiske løsninger.  
 
Der afholdes ugentlige §115-møder med politiet, og Børn og Familie deltager på den 
del af mødet, der omhandler unge under 18 år. Social- og Sundhedsområdet og Be-
skæftigelse deltager fremover på den del af mødet, der omhandler unge over 18 år. 
Dette bidrager til at sikre en hurtig indsats på tværs af områderne, og at relevante 
sager håndteres mest hensigtsmæssigt. 
  
I Skoleområdet afholdes der distriktsvis faste møder med udskolingsafdelingsleder-
ne, SSP-koordinator og Ung i Rudersdal pædagogiske afdelingsleder. Møderne om-
handler periodevise og længerevarende tendenser i lokalmiljøet samt de heraf føl-
gende indsatser. 
 
For at sikre hurtig sagsbehandling, vidensdeling og opgaveløsning på tværs af om-
råder sidder SSP-koordinatoren forsøgsvist frem til sommerferien én dag om ugen 
hos Børn og Familie.  
 
Ung i Rudersdal har ansat et Gadeteam på to fuldtidsstillinger. De to stillinger er 
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finansieret på Ung i Rudersdals budget gennem omprioritering af opgaver. 
 
Det udøvende niveau af medarbejdere koordinerer viden og indsatser løbende og 
efter behov og findes i primært Social og Sundhed og Ung i Rudersdal.  
 
Styregruppen for SSP-indsatsen, som består af chefer fra Social og Sundhed, Be-
skæftigelse, Skole, Børn og Familie og Kultur, vil før sommerferien drøfte Rudersdal 
Kommunes repræsentation i Lokalrådet, som er det formelle samarbejdsforum mel-
lem Kommunen og Politiet.  

  
 

 Indstilling 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.05.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Jørgen Thorsgaard Jacobsen, Oliver Burø Bjørnmose og Anders 
Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 21.05.2019 

 
 
  

6 Projekt brandkadetuddannelsen 

 

  
21.05.2019 

Sagsnr. 
18/2021

    

 Resumé 

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13.03.2019, blev det besluttet, at Ung i Ru-
dersdal som alternativ til Projekt Brandkadet skulle undersøge, om Unge i Bered-
skabet kunne være et relevant “mestrings”-projekt for de unge, som kan støtte til-
gangen til det frivillige beredskab. 
Der lægges her op til en drøftelse af projektet, og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal 
bedes komme med en udtalelse om sagen til videre behandling i Kultur- og Fritids-
udvalget. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal med henblik på udtalelse. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Unge i Beredskabet (UiB) er en landsorganisation, der samler og varetager arbejdet 
med alle børn og unge med interesse for brand og redning. Som sekretariat står UiB 
for uddannelserne Brandkadet, UngLeder og Hjælpeinstruktør foruden en række 
uddannelsestrin for instruktører. 
 
UiB bygger på erfaringer og resultater fra projektet Brandkadetters fem-åríge periode 
og har til formål at videreudvikle centrale læringspunkter herfra. Projekt Brandkadet-
ter i Danmark har tydeliggjort en række behov for videreudvikling, og denne udvikling 
forankres i Ung i Beredskabet. 
 
UiB skal blandt andet: 
 
• Koordinere det overordnede arbejde med unge, der har interesse for brand og 

redning 
• Sikre fødekæden til det etablerede korps af deltids- og frivillige brandmænd 
• Styrke målgruppens deltagelse i civilsamfundet ved at inddrage dem tidligt i frivil-

ligt arbejde i beredskabet 
 
UiB´s primære målgruppe er unge i alderen 10–18 år samt de eksisterende brand-
kadet- og ungdomsbrandkorps i hele landet. Målgruppen er bredere end for Brand-
kadetuddannelsen, der i højere grad fokuserer på udsatte unge i samme alders-
gruppe. 
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Erfaringer fra Brandkadetprojektet viser, at det har en særlig betydning for unges 
selvværd at deltage i et fællesskab som Beredskabet. Det øgede inkluderende sigte 
og den bredere målgruppe er med til at sikre, at de unge kan spejle sig positivt i hin-
anden, tilegne sig nye værdier og udvikle større tolerance for forskelligheder, hvor 
det ikke kun er unge med udfordringer, der løftes af unge uden udfordringer. Erfarin-
gen er, at en bredere og mere inkluderende målgruppe vil skabe bedre resultater. 
 
Ved budgetforliget for 2018-2021 blev der afsat 100.000 kr. i 2018 og 2019 til Brand-
kadetter, i alt 200.000 kr. 
 
Forvaltningens anbefaling 
På baggrund af erfaringer med rekruttering til Brandkadetter i Danmark i Rudersdal 
Kommune vurderer forvaltningen, at der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel hos unge i 
Rudersdal Kommune efter en uddannelse som brandkadet. Eftersom Unge i Bered-
skabet er en overbygning til  og sekretariat for brandkadetuddannelsen, ændrer det-
te ikke på efterspørgslen. 
Forvaltningen havde i afdækningen af efterspørgslen en bred, ikke-udsat målgruppe 
for øje, og det forventes ikke, at efterspørgslen er øget.  
Forvaltningen anbefaler to mulige forløb, såfremt man fortsat ønsker at gå videre 
med projektet.  
 

1 Ung i Rudersdal køber pladser hos Ung i Fredensborgs eksisterende brand-
kadet-forløb, dog uden økonomisk støtte fra Brandkadet Danmark, da betin-
gelserne for støtte ikke længere er til stede. Dette betyder, at udgifter pr. del-
tager i brandkadetforløb gennemsnitslig er 25.000-30.000 kr. Således vil 6 - 8 
unge få udbytte af de i alt 200.000 kr., der er afsat til projektet. 

 
2 At de budgetterede midler bruges til at skabe praktikmuligheder i beredska-

bet, som initieres i f.eks. Beskæftigelse, hvis en af deres unge borgere i Ung i 
Rudersdals målgruppe kunne drage nytte af forløbet. Pengene skal kunne 
bruges til f.eks at lønne en kontaktperson i opstartsfasen, udstyr til deltager-
ne, transport mv. Der er på nuværende tidspunkt ikke en økonomisk model 
for denne løsning, men formentlig vil den kunne tilgodese flere end 6 – 8 un-
ge. Fordelen ved denne model kan være, at det aldersmæssigt vil passe 
bedre med formålet om et “mestrings”-projekt for de unge, som kan støtte til-
gangen til det frivillige beredskab. 

  
 

 Indstilling 

 

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtaler sig om sagen til 
videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 12. juni. 
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 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.05.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal anbefalede, at forvaltningen ikke går videre med 
hverken forslag 1 eller 2, men derimod lukker projektet og frigør de afsatte midler til 
omprioritering. 
 
Per Vangekjær, Jørgen Thorsgaard Jacobsen, Oliver Burø Bjørnmose og Anders 
Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 21.05.2019 

 
 
  

7 Sommerindsatser 

 

  
21.05.2019 

Sagsnr. 
19/10867

    

 Resumé 

 

Ung i Rudersdal koordinerer og administrerer en række sommerferieaktiviteter for 
foreninger og kulturinstitutioner på vegne af Kulturområdet, ligesom Ung i Rudersdal 
har egne aktiviteter med base i ungemiljøerne.  
Ung i Rudersdals aktiviteter afholdes i første og sidste uge af skolernes sommerfe-
rie. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Sommerferieaktiviteter 
Ung i Rudersdal er i år arrangør af følgende aktiviteter: ”Sommermad, go’morgen, 
go’middag, go’aften”, ”Det kreative værksted”, ”Skatepark Camp”, ”Drop ind i Ru-
dersdal Skatepark”, ”Sommercamp på Bornholm” samt ”Rollespil med Eventyrrid-
derne”.  
Derudover deltager Ung i Rudersdal i et samarbejde med Rudersdal Musikskole, 
Rudersdal Billedskole, Rudersdal Bibliotekerne, Vedbæk Garden, Rudersdal Bevæ-
gelsesakademi, Frivilligcenter Rudersdal, Idrætsområdet og Kultursekretariatet om 
en aktivitetsuge på Kulturcenter Mariehøj under temaet ”Magisk uge”. 
Der er op mod 2.500 pladser på de mange udbudte hold. 
Tilmeldingen for de fleste aktiviteters vedkommende åbnede den 14. maj. 
 
Ungemiljøaktiviteter 
Gården i Nærum inviterer på sommerferietur til Bon Bon Land den 5. juli. 
I uge 32 er der planer om at lave et event med Vedbæk Surfklub, hvor de nye 6. 
klasser og andre brugere kan prøve at paddel surfe.  
 
I Fløjen i Birkerød bruger personalet uge 27 til nyindretning og maling af faciliteterne 
sammen med en gruppe unge.  I uge 32 fra fredag den 9. august til søndag den 11. 
august er der vandretur ved Söderåsen i Sverige. 
 
Villaens (Holte) tilbud er endnu ikke på plads, da der først er behov for at oprette 
kendskab til - og styrke samarbejder på stedet. Tilbuddene vil dog også ligge i feri-
ens yderuger. 
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Gadeteamet er på arbejde hele sommeren, og dækker de områder og dage, som 
giver bedst mening alt efter, hvordan sommeren forløber. Denne indsats kan ikke 
planlægges på samme måde som andre tilbud. 

  
 

 Indstilling 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.05.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Jørgen Thorsgaard, Oliver Burø Bjørnmose og Anders Stendevad 
deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 21.05.2019 

 
 
  

8 Budgetopfølgning  

 

  
21.05.2019 

Sagsnr. 
19/2603

    

 Resumé 

 

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

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Budgetopfølgningen pr. 01.05.2019 viser en forbrugsprocent på 33 %. 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 33,33 %. 
 
 

Budgetopfølgning pr. 
01.05.2019 

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 

 Forbrug 
JAN -APR  
2019 

Korrigeret 
budget 

Rest. korr. 
budget 

Forbrugs % 

Profitcenter DKK DKK DKK  

Samlet resultat 5.734.559 17.144.633 11.410.074 33 

Ledelse og admini-
stration 

739.040 2.736.000 1.996.960 27 

Sekretariat 1.055.349 3.227.892 2.172.543 33 

Sociale indsatser 756.973 2.250.000 1.493.027 34 

Fritidsundervisning 813.203 2.150.000 1.336.797 38 

Ferieaktiviteter 5.741 75.000 69.259 8 

Arrangementer 8.166 405.000 396.834 2 

Distrikt Nærum 1.077.153 2.550.741 1.473.588 42 

Distrikt Holte 497.807 1.800.000 1.302.193 28 

Distrikt Birkerød 781.127 1.950.000 1.168.873 40 
 

  
 

 Indstilling 

 

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

  
 



 

18/18 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.05.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.  
Gitte bemærkede, at forvaltningen på næste møde vil præsentere sammenligning 
med tidligere års budgetter. 
 
Per Vangekjær, Jørgen Thorsgaard Jacobsen, Oliver Burø Bjørnmose og Anders 
Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  
 

 
  


