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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 04.09.2019 

 
 
  

1 Meddelelser  

 

  
04.09.2019 

Sagsnr. 
19/2573

    

 Resumé 

 

Fritidsundervisning – sæson 2019/2020 
Sæsonen er i gang og de første workshops og camps er blevet afholdt med stor 
succes. I uge 36 begynder alle vores ugehold, hvilket undervisere og elever glæder 
sig til. Der er blevet taget godt imod vores tilbud, og i skrivende stund er 840 elever 
tilmeldt vores hold, camps og workshops, hvilket er en smule flere en sidste år på 
samme tidspunkt. Tilmeldingen var i år rykket frem til før sommerferien, hvilket indtil 
videre lader til at være en succes, målt på antallet af tilmeldte elever. Vores tilmel-
dings- og elevhåndteringssystem Lara (Tabulex) er en udfordring både for os og for 
borgerne. Derfor er vi gået i dialog med firmaet Apricore, der udbyder elevtilmel-
dingssystemet Feliks, om at skifte til deres system med virkning fra sæson 20/21. 
 
 
Vedbæk Havnedag 
Ung i Rudersdal har igen i år været aktivt deltagende på Vedbæk Havnedag. Vores 
fokus i år har været, i samarbejde med surf-klubben, at skabe liv på Sydstranden. 
Dette samarbejde fungerede som altid rigtig godt. I år havde vi hyret en ung DJ, som 
har lært DJ-faget på vores DJ-hold for et par år siden. Derudover havde vi aftalt med 
et ungt lokalt band ”Velvet Sound”, der øver i RudeStudios (på Kulturcenter Marie-
høj), at de skulle komme og optræde. Musikken bidrog til den gode stemning og var 
et godt supplement til alle de andre aktiviteter, der var på planlagt på Sydstranden. 
Vi kom i kontakt med mange borgere, primært forældre, der spurgte interesseret ind 
til Ung i Rudersdal tilbud. Vores gadeplansmedarbejder, Per Eriksen, deltog på da-
gen for at skabe synlighed omkring gadeplansarbejdet og gå i dialog med interesse-
rede borgere. 
 
 
Sommerferieaktiviteter 2019 
Årets sommerferieaktiviteter, der tilrettelægges og gennemføres af kommunens for-
eninger og kulturinstitutioner i samarbejde med Kulturområdet, er vel overstået. 
Ung i Rudersdal har på vegne af Kulturområdet hjulpet flere foreninger og kulturinsti-
tutioner med administrationen af tilmeldinger og betalinger. 
Der blev udbudt i alt 66 aktiviteter i Aktiv Sommer 2019. Heraf blev 41 hold admini-
streret via Ung i Rudersdal. Af de 41 hold, blev 40 gennemført med i alt 635 deltage-
re, hvilket er 47 deltagere flere end i 2018. 
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Ung i Rudersdal udbød i år ti aktiviteter; seks madhold, ét kreativt hold, rollespil samt 
to skateaktiviteter i Rudersdal Skatepark. Desuden deltog Ung i Rudersdal i et sam-
arbejde med flere institutioner i Kulturområdet samt to foreninger om ”Magisk Uge” 
med Harry Potter som tema.  
54 børn deltog i aktiviteten, der blev gennemført med stor succes. 
På de aktiviteter, hvor foreningerne selv har stået for al administration, har der været 
over 1.100 deltagere. Dermed har over 1.700 børn og unge benyttet kommunens 
sommerferieaktivitetstilbud. 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 04.09.2019 

 

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

  
 

 
  



 

6/19 

 
BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 04.09.2019 

 
 
  

2 Medlemmerne fortæller  

 

  
04.09.2019 

Sagsnr. 
19/2589

    

 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 04.09.2019 

 

Mathias Balmer Arbjerg fortalte, at han flytter til Allerød og derfor udtræder af besty-
relsen.  
 
Jørgen Thorsgaard Jacobsen nævnte, at lyset på skateparken i Birkerød slukker 
tidligt. Ung i Rudersdal undersøger med Idrætsområdet, om det er muligt at forlænge 
lysets tændetid.  
Samtidig bemærkede han, at der mangler lys på Trørødskolens skateanlæg. Ung i 
Rudersdal tager forespørgslen videre til relevante afdelinger i kommunen. 
 
Eric Beran nævnte, at der er udfordringer med utilpassede unge på biblioteket i Bir-
kerød. Gitte fortalte, at Ung i Rudersdal arbejder på sagen, blandt andet via Gade-
team og SSP-indsats, der primært udfører opsøgende relationsarbejde, og i samar-
bejde med politiet. Ung i Rudersdals indsats for SSP og Gadeteam beskrives her: 
https://uir.rudersdal.dk/uir/temaer/ssp 
 
Per Carøe opfordrede til et endnu tættere samarbejde med Natteravnene. 
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Herudover bemærkede Per, at der er ansat ny kommunaldirektør, Birgitte Nystrup 
Lundgren. 
 
Per Carøe fremlagde en ide om en fast tilbagevendende begivenhed, som kan være 
flagskib for Ung i Rudersdals aktiviteter og samle kommunens unge på tværs af 
geografiske og aldersmæssige skel. Der var enighed om, at vi afventer ungestrate-
giens resultater. 
 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 04.09.2019 

 
 
  

3 De pædagogiske områder 

 

  
04.09.2019 

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.  
Afdelingsleder for Fløjen i Birkerød, Louise Seibæk, vil på mødet orientere om pla-
nerne for udvikling af Fløjen. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Fløjen i Birkerød 
Lokalerne er hen over sommeren blevet shinet up og indrettet anderledes med hen-
blik på at udnytte kvadratmetrene mest effektivt og hensigtsmæssigt. Der er kommet 
et stort ryk ind af nye unge, og Fløjen er i brug fra kælder til kvist. Kælderlokalerne er 
indrettet til aktiviteter for at imødekomme den store efterspørgsel, og Performance-
huset bruges ivrigt. Dette udfordrer bemandingen, og der tænkes derfor i forskellige 
løsninger for at kunne tilgodese den positive brug.  
Den Gule Drages beliggenhed midt i mellem Fløjens lokaler og Performancehuset 
udfordrer praktikken, men den største udfordring er dog fortsat, at der ikke er ude-
arealer, der kan helliges til ungeformål. Vi afventer om den kommende ændring i 
skolestrukturen afføder, at Den Gule Drage flytter ud og skaber nye og bedre mulig-
heder.  
Det pædagogiske fokus er fastholdelse gennem involvering og engagement for at 
sikre den positive udvikling. 
En udvidelse af aktivitetstilbud i weekenden, både form, indhold og målgruppe, er 
stadig under udarbejdelse. 
 
Villaen i Holte 
Villaen er kommet godt i gang efter sommerferien og er meget velbesøgt af særligt 
6. klasserne. Der arbejdes pt. for god kvadratmeterudnyttelse i formiddagstimerne, 
både ved interne møder i kommunalt regi og ved oprettelse af samarbejder med de 
omkringliggende skoler. Specifikke projekter med klasser fra Dronninggårdskolen og 
Specialafdelingen på Skovlyskolen Egely er pt. under udarbejdelse. Begge projekter 
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er for unge, der er særligt udsatte med diagnoser eller livssituation, og målet er at 
skabe bro til - og mulighed for et normalt og selvvalgt sundt fællesskab i deres frie 
tid.  
 
Gården i Nærum 
Gården er velbesøgt af unge fra hele udskolingsalderen. Huset har været brugt til et 
væld af arrangementer og aktiviteter hen over sommerferien. Vores pilotprojekt med 
at få gennemført andre former for tilrettelagt undervisning, samarbejder med for-
eninger osv. havde en god begyndelse sidste år. Gården arbejder videre med de 
erfaringer, der er gjort og sætter i denne sæson lignende initiativer i gang med hen-
blik på at øge aktivitetsmulighederne.  
Området er præget af ombygning, da Børneområdet overtog en del af huset i foråret. 
Det giver nogle praktiske udfordringer, der løses løbende. 
 
Gadeteamet 
Vi er nødt til at gøre os erfaringer med ressourceprioritering af Gadeteamets indsat-
ser. I år har vi valgt, at Gadeteamet har været på arbejde hele sommeren. Teamet 
har haft en del at se til, men særligt de sidste uger af sommerferien har været travle. 
Arbejdet har bestået i tilsyn og opsøgende arbejde i hele kommunen, og der har ikke 
være særlige problematikker, som ikke har været til at forudse.  
  
Kommende indsats i Vedbæk 
Aftaler med Vedbæk Skole og foreningen VESKO er endnu ikke på plads, da skolen 
har bedt om lidt luft her ved skolestarten, der også er præget af usikkerhed i forbin-
delse med skolestrukturen. Forventningen er dog, at Ung i Rudersdal inden udgan-
gen af 2019 har igangsat en form for pædagogisk tilbud i samarbejde med skolen og 
VESKO. 
 

  
 

 Indstilling 

 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 04.09.2019 

 

Louise Seibæk orienterede om sit første halve år i Ung i Rudersdal, primært i Fløjen. 
Louise fortalte især om sit arbejde med at gøre Fløjen mere åben mod omverdenen 
med udgangspunkt i kreativitet og performance. 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 04.09.2019 

 
 
  

4 Status på udvikling af Ungestrategi 

 

  
04.09.2019 

Sagsnr. 
18/17716

    

 Resumé 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10.10.2018 fagudvalgenes langsigtede mål 
for udvalgenes arbejde i budgetperioden 2019-22. De langsigtede mål indebærer, at 
der skal udarbejdes strategier for flere af Kultur- og Fritidsudvalgets virksomheder, 
herunder for Ung i Rudersdal. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 13.03.2019 forslag til skitse for proces til udar-
bejdelse af en Ungestrategi for unge i deres fritid, herunder SSP. Den kommende 
Ungestrategi skal skabe rammer for og sikre sammenhæng mellem pædagogiske 
indsatser, projekter, fysiske rammer og brugernes behov. En Ungestrategi for unge 
mellem 13-25 år vil endvidere supplere kommunens Børne- og Ungepolitik. 
Der gives her en status på processen. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Fra 1.maj er en ny proces- og projektleder for ungestrategiprojektet ansat i barsels-
vikariat. Procesarbejdet er derfor primært sat i gang fra midten af maj, og derfor for-
skubbet en smule fra den oprindelige plan. Projektet er blevet givet en grafisk identi-
tet og navnet SPIRE. Under denne identitet promoveres projektet via relevante me-
dier og samarbejder. 
 
Arbejdsgruppe 
Rekruttering af medlemmer til arbejdsgruppen er påbegyndt. Ti unge har tilkendegi-
vet, at de ønsker at være med. Det efterstræbes, at arbejdsgruppen kommer til at 
bestå af 15–25 unge i alderen 13–25 år, som superviseres af en ungekulturkonsu-
lent. Fra midt-august er indsatsen for rekruttering af frivillige intensiveret. Information 
er delt med alle folkeskoler og gymnasier, og særligt elevrådene er inviteret til at 
deltage. To unge fra Foreningen Lydfest er blevet ansat som ungeambassadører, og 
herunder har de fået som opgave at bidrage til rekrutteringen ved brug af deres net-
værk og kommunikationskanaler.  
Der er arrangeret kickstart og informationsmøde for arbejdsgruppen den 02.09.2029 
kl.16.30 i Foreningshuset på Rudegaard Idrætsanlæg. Advisory boardet vil blive 
præsenteret, og formand Jakob Kjærsgaard byder velkommen. Første workshop for 
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gruppen er ugen efter, og derefter mødes arbejdsgruppen tre gange om måneden, 
hvor de sammen med en ungekulturkonsulent udforsker unges hverdagsliv, vigtige 
temaer og forslag til nye løsninger på ungeområdet. En af deres opgaver vil desuden 
bestå i at arrangere en stor workshop, kaldet ”CityLab” lørdag den 18. januar 2020, 
hvor en bred målgruppe af interessenter fra hele kommunen samles og i fællesskab 
udvikler på de unges projektforslag.   
 
Brugerundersøgelse  
En bred brugerundersøgelse om unges trivsel og ønsker til fritiden blev sat i søen 
ved hjælp af et elektronisk spørgeskema i start-juni. Over sommeren er der modta-
get 293 besvarelser. Oplysning om strategi-projektet og distribution af spørgeske-
maet blev foretaget i forbindelse med uddeling af årets ungemagasiner på alle folke-
skoler i kommunen samt på Nærums Gymnasiums morgensamling i august. Spør-
geskemaundersøgelsen rummer også en mulighed for at tilmelde sig arbejdsgrup-
pen.   
 
Skolesamarbejde 
Et Åben Skole-tilbud er oprettet, henvendt til samfundsfagsklasser i udskolingen. 
Igennem dette tilbud kan der afholdes workshops, hvor eleverne arbejder med te-
maer relevant for strategien. De får mulighed for at lægge forslag til innovative løs-
ninger op til den unge arbejdsgruppe. Nærum Gymnasium har ønsket at deltage i et 
forløb på 4 moduler med en 2.g’s samfundsfagsklasse. Ingen folkeskoler har indtil 
videre vist interesse for tilbuddet.   
 
Unge med særlige behov 
Der er indgået samarbejde med relevante kommunale aktører og foreninger om at 
sikre, at psykisk sårbare unge, og unge med handicap, også høres i processen. De 
involverede parter bidrager ligeledes med ekspertviden om, hvordan dette kan gøres 
på en hensigtsmæssig måde. Det forventes at der foretages en række fokusgruppe-
interviews med denne gruppe i løbet af september og oktober.  
 
Advisory Board 
I forbindelse med udviklingen af ungestrategien tilknyttes et advisory board, hvis 
opgave er at sikre, at den unge arbejdsgruppe løbende har mulighed for sparring 
med repræsentanter fra forskellige områder i kommunen, skoler og foreningsliv. 
Boardet skal give feedback på de unges projektidéer og hjælpe med at finpudse 
dem. De skal komme med indspark til processen og bruge deres netværk til at åbne 
døre og sikre et godt samarbejde, der omfavner de unges idéer og nedbryder silo-
tænkning. Således skal boardet bidrage til, at den færdige strategi opleves relevant 
og aktuel og sikre et bredt ejerskab i kommunen og lokalsamfundet. 
 
Advisory Boardet er nedsat og mødedatoer fastlagt. Boardet består af:   
 
• Bestyrelsesformand for Ung i Rudersdal: Jakob Kjærsgaard 
• Ungechef, Rudersdal Kommune: Gitte Næsbøl Magnus 
• Udviklingschef i Social og Sundhed: Thomas Tietgen Lund  
• Rektor for Nærum Gymnasium: Niels Hjølund Pedersen 
• Skoleleder for Vedbæk Skole: Charlotte Brüchmann 
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• Afdelingsleder i Beskæftigelse, Rudersdal Kommune: Helle Winther Anttila 
• Ekstern samskabelsesekspert, Leder af Frontløberne: Torben Vinter  
• Repræsentant for foreningslivet ved Folkeoplysningsudvalget 
 
Økonomi 
Udgifter til proces m.v. afholdes inden for Ung i Rudersdals eksisterende budget. 
 
Tidsplan 
Tidsplanen for processen er vedhæftet.  
 
Kultur- og Fritidsudvalget og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal holdes løbende orien-
teret om processen. 
 
 

  
 

 

Bilag  
1 BUR status på ungestrategi - Kalender for spire.pdf 
  
 

 Indstilling 

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

  
 

 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 04.09.2019 

 

Gitte Næsbøl Magnus gav en kort status på arbejdet med udvikling af ungestrategi-
en.  
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 04.09.2019 

 
 
  

5 Opfølgning på temadrøftelse vedrørende unges enga gement i Bestyrel-
sen for Ung i Rudersdal og Folkeoplysningsudvalget 

 

  
04.09.2019 

Sagsnr. 
19/10858

    

 Resumé 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøftede på møde den 21.05.2019 unges engage-
ment og involvering i bestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget. Efterfølgende har 
Forvaltningen arbejdet videre med emnet. Der præsenteres her en plan for det for-
satte arbejde med at involvere unge i det politiske arbejde i Rudersdal Kommune. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Baggrund 
I marts 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. Mø-
det tydeliggjorde, at der er behov for at øge mulighederne for ungedeltagelse i både 
Folkeoplysningsudvalget og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, og dette drøftede be-
styrelsen for Ung i Rudersdal på seneste møde den 21.05.19. 
Bestyrelsen bemærkede blandt andet, at det kan være svært for brugerrepræsentan-
terne at finde relevans i mange emner, ligesom formen på møderne kan gøre det 
vanskeligt at komme til orde. Der blev foreslået halvårlige ungebestyrelsesmøder, 
hvor ungerelaterede temaer tages op i en større repræsentantgruppe med den øvri-
ge bestyrelse. 
Efterfølgende har Forvaltningen arbejdet videre med den grundlæggende udfordring: 
Hvordan kan unge involvere sig i det lokale, ikke-partipolitiske arbejde, og hvad kan 
Rudersdal Kommune gøre for at skabe engagement og involvering? 
 
Proces 
Ung i Rudersdal har i en siden efteråret 2018 arbejdet på udvikling af en ny Unge-
strategi. Ungestrategien skal danne rammer for kommunens arbejde med og for un-
ge, og dermed bliver den også udgangspunkt og rettesnor for arbejdet med at invol-
vere unge i det politiske arbejde i eksempelvis Bestyrelsen for Ung i Rudersdal og 
Folkeoplysningsudvalget. 
 
Arbejdet med ungestrategien indebærer både en omfattende spørgeskemaundersø-
gelse af målgruppens trivsel og ønsker til fritiden samt en ungebaseret arbejdsgrup-
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pe, der skal udvikle strategiens centrale temaer. Den samlede proces og medføl-
gende indsigt i målgruppen vil være afgørende for Forvaltningens arbejde med at 
involvere unge i det politiske arbejde, og Forvaltningen forventer, at processen vil 
munde ud i konkrete tiltag og arbejdsformer. Dette kunne eksempelvis være et kon-
cept om Pizza & Politik, hvor Ung i Rudersdal faciliterer et uformelt møde for interes-
serede unge, der kan debattere relevante emner med særligt inviterede politikere. 
Og selvfølgelig få lidt gratis pizza undervejs. 
 
En anden mulighed kunne være at etablere et mere traditionelt ungeråd med delta-
gelse af en fast gruppe unge, men erfaringer fra andre kommuner viser, at gevin-
sterne ved dette ikke står mål med den indsats, det kræver at betjene rådet. Samti-
dig vil et ungeråd ofte bestå af i forvejen engagerede unge med interesse for politik, 
og vil således ikke være dækkende for en bred gruppe af unge. 
Forvaltningen vil i de kommende måneder fortsat arbejde med udvikling af ungestra-
tegien og have særlig opmærksomhed på, at strategien er med til at sikre ungeinvol-
vering i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal og Folkeoplysningsudvalget. 
 

  
 

 Indstilling 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 04.09.2019 

 

Per Carøe spurgte ind til muligheden for gennemførsel af formøder med brugerre-
præsentanter og tilpasning af dagsordenen, så de emner, der er relevante for bru-
gerne, placeres først i dagsordenen.  
 
Forvaltningen fortalte, at der i de sidste mange år har været afholdt formøder med 
brugerrepræsentanterne umiddelbart inden bestyrelsesmødernes begyndelse. 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  
 

 
  



 

15/19 

 
BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 04.09.2019 

 
 
  

6 Budgetforslag 2020-2023 - procedure i forbindelse  med afgivelse af hø-
ringssvar 

 

  
04.09.2019 

Sagsnr. 
19/18047

    

 Resumé 

 

Folketingsvalget og den nye regeringsdannelse har medført, at tidsplanen for kom-
munernes budgetlægning er ændret. Dette gør, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal 
har kort tidsfrist til at afgive høringssvar, hvorfor der her fremstilles forslag for hånd-
teringen. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til godkendelse. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Indenrigs-, social- og finansministeren har meddelt kommunerne, at der vil blive ind-
ledt økonomiforhandlinger i sidste halvdel af august.  
Bloktilskuddet og øvrige økonomiske rammer forventes godkendt af Folketingets 
Finansudvalg i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommunerne finder 
sted.  
På den baggrund er der udarbejdet en ny tidsplan for Budget 2020-2023. Der er tale 
om en helt ekstraordinær situation, som betyder, at budgetprocessen bliver meget 
komprimeret.     
 
Overordnet tidsplan for Budget 2020-2023 
  
27. september 2019  Budgetforslaget sendes i høring og til Kommunalbestyrel-

sen  
1. oktober 2019 UiRMED-udvalg mødes og afgiver høringssvar 
7. oktober 2019 Ung i Rudersdals deadline for høringssvar til KulturMED 
9. oktober 2019 Budgetforslag forelægges ØU med indkaldelse af hele 

KMB  
 KMB førstebehandler budgettet   
11. oktober 2019 Frist for høringssvar kl. 8.00  
15. oktober 2019 Frist for partiernes ændringsforslag kl. 8.00  
17. oktober 2019  Høringsmateriale udsendes til Kommunalbestyrelsen  
23. oktober 2019 ØU behandler eget budget og høringsmateriale  
30. oktober 2019  ØU og KMB andenbehandler budgettet  
  
KL forventer, at ministeriet kommer med tilskudsudmelding medio september. Den 
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ny tidsplan forudsætter, at kommunen får en opdateret skatte- og tilskudsmodel fra 
KL senest i uge 38 
 
Da Ung i Rudersdal ikke forventer, at der sker væsentlige ændringer i Ung i Ruders-
dals budget, og det derfor vurderes unødvendigt at indkalde Bestyrelsen for Ung i 
Rudersdal til ekstraordinært møde, forelægges følgende håndteringsplan for besty-
relsen i forbindelse med afgivelse af høringssvar: 
 
27. september 2019  Budgetforslaget sendes til bestyrelsesmedlemmerne  
2. oktober 2019 Formand Jakob Kjærsgaard skriver på vegne af besty-

relsen et høringssvar, som Ung i Rudersdal fremsender 
til bestyrelsesmedlemmerne  

3. oktober 2019 kl. 12.00  Deadline for bestyrelsesmedlemmerne til kommentering 
på høringssvar 

7. oktober 2019 kl. 10.00 Deadline for afgivelse af høringssvar 
 

  
 

 Indstilling 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 04.09.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkendte sagen. 
 
Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 04.09.2019 

 
 
  

7 Sammensætningen af Bestyrelsen for Ung i Rudersda l 

 

  
04.09.2019 

Sagsnr. 
18/1750

    

 Resumé 

 

Efter kommunalvalget i november 2017 konstituerede Bestyrelsen for Ung i Ruders-
dal sig i en ny sammensætning. Der har siden konstitueringen manglet en repræsen-
tant for arbejdstagerorganisationerne. Der gives her en status på dette. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Ifølge styrelsesvedtægterne for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (§1, stk. 1) består 
bestyrelsen af 10 medlemmer: 
 
• To repræsentanter for Kommunalbestyrelsen valgt blandt dens medlemmer 
• Fire repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsarbej-

det, herunder forældrekredsen og arbejdsmarkedets parter 
• En repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget 
• En medarbejderrepræsentant 
• To brugerrepræsentanter 
 
Siden den seneste konstituering af bestyrelsen i februar 2017 har pladsen som ar-
bejdstagerrepræsentant været vakant. Forvaltningen af gentagne gange kontaktet 
arbejdstagerorganisationer, herunder LO Hovedstaden. LO Hovedstaden har med-
delt, at der ikke kan stilles en repræsentant for arbejdstagere til Bestyrelsen for Ung i 
Rudersdal. 

  
 

 Indstilling 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 04.09.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 04.09.2019 

 
 
  

8 Budgetopfølgning 

 

  
04.09.2019 

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. 01.08.2019 viser en forbrugsprocent på 55,9 %. 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 58,3 %. 
Status er, at budgettet overholdes. 
 
 

 

Budgetopfølgning pr. 
01.08.2019 

 

Periodens 
forbrug 
JAN - JUL 
2019 

Korrigeret  
budget 

Rest korr. 
budget 

Forbrugs % 

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 

Profitcenter DKK DKK DKK   

Samlet resultat 9.584.729 17.151.633 7.566.903 55,9 

Ledelse og admini-
stration 

1.418.706 2.736.000 1.317.293 51,9 

Sekretariat 2.042.288 3.234.892 1.192.604 63,1 

Sociale indsatser 1.319.402 2.250.000 930.598 58,6 

Fritidsundervisning 1.025.520 2.150.000 1.124.480 47,7 

Ferieaktiviteter -236.830 75.000 311.831 -315,8 

Arrangementer 47.845 405.000 357.154 11,8 

Distrikt Nærum 1.657.623 2.550.741 893.117 65,0 

Distrikt Holte 1.163.022 1.800.000 636.978 64,6 

Distrikt Birkerød 1.147.151 1.950.000 802.848 58,8 
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Grafen viser Ung i Rudersdals forbrug pr. måned de seneste fem år. 
 

 
 
 
 

 Indstilling 

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

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 04.09.2019 

 

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


