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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 29.03.2021

1

Meddelelser

29.03.2021

Sagsnr.
21/5239

Resumé
Fri med Stil sæson 20/21
Vores Fri med Stil undervisningssæson slutter med udgangen af marts. Det blev en
sæson præget af coronarestriktioner og den landsdækkende nedlukning, som trådte
i kraft i midten af december, som i skrivende stund stadig er gældende for vores område.
Vi har, så vidt det har været muligt, forsøgt at lave online tilbud, som alternativ til fysisk fremmøde, på de hold, hvor det har givet mening. Vi har valgt ikke at opkræve
gebyr for vores online tilbud, men blot tilbyde eleverne at deltage. Disse online tilbud
har været velbesøgte.
Alle de undervisningsgange, der i sæson 20/21 ikke har været mulige for os at gennemføre, vil blive refunderet. Vi forventer at kunne returnere deltagergebyret, svarende til nedlukningsperioden, i ugen efter påske.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 29.03.2021
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning.
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 29.03.2021

2

Medlemmerne fortæller

29.03.2021

Sagsnr.
21/5240

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.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 29.03.2021
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 29.03.2021

3

Opsamling fra ekstraordinært møde i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal

29.03.2021

Sagsnr.
21/5294

Resumé
Den 03.03.2021 blev der afholdt et ekstraordinært møde i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, hvor Ung i Rudersdals opgaver blev gennemgået og drøftet med særligt fokus på den kriminalpræventive indsats.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering
Sagsfremstilling
På mødet besluttede Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, at der skulle arbejdes videre
med følgende emner:
At ungeprofilundersøgelsens pixieudgave kommer ud i relevante udvalg
Pixieudgaven præsenteres for relevante udvalg; Kultur- og Fritidsudvalget, Børn og
Skole samt Socialudvalget. Det forventes, at sagen kan fremlægges på møder i maj
2021.
At det drøftes, hvilken forskel flere ressourcer til forebyggelsesopgaven kunne betyde
Ung i Rudersdal har haft indledende drøftelser omkring ressourceoptimering til forebyggelsesopgaven. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at omprioritere til formålet i Ung i Rudersdals eksisterende budget, uden at det kræver nedlæggelse af
andre opgaver.
Ung i Rudersdal fremviser fagligt forslag til, hvordan en eventuel budgetforøgelse på
området kan løfte indsatsen. Dette sker på det ordinære bestyrelsesmøde den
18.05.2021.
Hvad er mulighederne for temadrøftelse om Ung i Rudersdals opgaver
Emnet drøftes med bestyrelsen på dette eller kommende bestyrelsesmøder.
Oplysningskampagner om SSP og Gadeteam
Emnet drøftes med bestyrelsen på dette eller kommende bestyrelsesmøder.
Nudging i forhold til, at ”store” passer på ”små”
Ung i Rudersdal oplever ikke, at det er et generelt problem eller en tendens, der kalder på en særlig indsats. Flere skoler har indsatser som ”passere”, ”buddies” mv.,
som alle er initiativer, hvor større elever tager sig af mindre elever, og behovet for
yderligere initiativ fra Ung i Rudersdals side vurderes ikke at stå mål med
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ressourceforbruget i indsatsen.
Forældreansvar i de unges frie tid
Emnet drøftes med bestyrelsen på dette eller kommende bestyrelsesmøder.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøfter emnerne og tager
sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 29.03.2021
Formanden kvitterede for listen med opsamlingspunkter fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 03.03.2021 og udtrykte ønske om, at Kommunalbestyrelsen
kunne få samme præsentation af Ung i Rudersdal, som bestyrelsen fik på det ekstraordinære møde. Forvaltningen vil undersøge om - og hvordan det eventuelt kan
lade sig gøre.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 29.03.2021

4

1 år med corona

29.03.2021

Sagsnr.
21/5293

Resumé
Corona har betydet, at Ung i Rudersdal har tilrettelagt og udført opgaver på andre og
nye måder. Der gives her en orientering om, hvordan organisationen har tilpasset
opgaveløsningen, og hvad det er lykkedes at gennemføre trods sundhedsfaglige restriktioner.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering
Sagsfremstilling
Der har i tiden med corona været forskellige retningslinjer, der har været rammesættende for Ung i Rudersdals handlemuligheder. Der vil i sagsfremstillingen ikke blive
redegjort for hver enkelt periode, men givet et overordnet billede for de større opgaver og projektområder.
Administrationen
Den administrative opgaveløsning kan forholdsvis let flyttes til et hjemmekontor, idet
opgaverne i høj grad er rutineprægede og kan klares ved en pc. Den manglende
daglige interaktion og sparring mellem kollegaer, i administrationen og i sekretariatet
generelt, kræver dog, at man er ekstraordinær bevidst og struktureret i sin opgaveløsning.
Generelt er mange arbejdsgange – også helt nye – blevet afklaret og gennemført på
allerbedste vis, og administrationen har formået at tilpasse sig de nye arbejdsvilkår.
Et helt nyt elevadministrationssystem blev implementeret i foråret 2020, planlægningen af sommerferieaktiviteterne 2020 blev gennemført og fritidsundervisningssæsonen 20/21, med dertil hørende produktion af ungemagasin, blev forberedt.
Fritidsundervisning
De hold, som vi valgte at fortsætte, valgte vi ud fra en række faktorer såsom praktik,
undervisernes digitale kompetencer og elevernes efterspørgsel. På nuværende tidspunkt, og siden begyndelsen af januar, tilbyder vi følgende faste ugehold online:
2 hold med ”Yoga” 6.-9. klasse samt for elever på ungdomsuddannelser
1 hold med ”Digital illustration i ProCreate” for begyndere
2 hold med ”Bordrollespil”
1 hold med ”Robotprogrammering”
1 hold med ”Vild med tegning”
1 hold med ”Krea-kassen”
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8 hold med ”E-sport”
Udover vores faste fritidsundervisningshold har vi gennemført en række af vores
planlagte enkeltstående workshops såsom ”Portrættegning” og ”Kalligrafiworkshop”,
hvor onlineformatet har givet mening. Yderligere har vi tilrettelagt enkelte møder online mellem undervisere og elever for at opretholde kontakten. Blandt andet har vi
haft vores bandunderviser til at mødes online med eleverne til social og faglig sparring, og vi har livestreamet vores kokkeskole, så eleverne kunne kokkerere hjemmefra..
Enkelte Fri med Stil hold er blevet gennemført, blandt andet holdet ”Madmod”, hvor
eleverne har lavet mad sammen med underviseren hjemme fra deres egne køkkener.
Samlet set har arbejdet med at konvertere fysiske fælleskaber til nye onlinekoncepter og formater i fritidsundervisningen åbnet for andre og nye måder at tænke og afvikle fritidsundervisning på, og erfaringerne tager vi med i arbejdet med at planlægge
sæson 2021/22, som lige nu er i fuld gang.
Ungemiljøer
Fløjen i Birkerød har igennem hele perioden – og ikke mindst under de forskellige
nedlukninger – haft et fokus på lokalområdets mere sårbare og udsatte unge og har
arbejdet med målrettede aktiviteter for disse. Det inkluderer mange udflugter, samtaler og udendørs træning for det lidt ældre segment samt blandt andet Skole i Fløjen
for det yngre segment.
Gården i Nærum, har under corona lavet opsøgende arbejde på gaden i samarbejde
med vores gadeplansteam. Målet har været at opretholde relationerne. Desuden er
der blevet arbejdet med aktiviteter online med de unge, banko, among-us, kreative
ting og spil. Desuden er der lavet små fællesskaber for sårbare piger i samarbejde
med de fremskudte sagsbehandlere på skolerne.
Villaen i Holte har lavet opsøgende arbejde på gaden i lokalområdet for at opretholde kontakten til de unge samt målrette aktiviteter til grupper eller enkelte unge.
Der har været aktiviteter som gåture, løbeture, skattejagt, udendørs styrketræning
og madlavning. Derudover har de unge i samarbejde med Villaens medarbejdere
skabt Villaen virtuelt, hvor platformene bruges dagligt.
Musik
Ny musikkonsulent pr. 01.12.2020 fik en brat opstart, men har brugt tiden på en gennemgang og optimering af lokaler og udstyr på alle vores lokationer. Desuden har
han arbejdet med strategi for Performancehuset og udvikling af nye tiltag, ligesom
han har haft et væsentligt ansvar for planlægning af den musiske del af fritidsundervisningen, strategi for denne, udvikling på nye idéer og rekruttering af nye undervisere.
Der er blevet gennemført online kursus i Logic og generel betjening af computere til
rådighed for musikproduktion.
Et vigtigt redskab for den fremtidige indsats bliver en gennemført
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brugerundersøgelse for brugerne af Rude Studios og Performancehuset. Afledt
deraf udvikles et koncept for nyhedsbreve til brugerne.
Der har naturligvis løbende været møder med eksterne samarbejdspartnere og planlægning af aktiviteter til, når vi må åbne igen, blandt andet Future Sound.
SSP
Den kriminalpræventive koordinering:
Opgaveporteføljen i forbindelse med koordineringen af SSP-indsatsen har ikke ændret sig under corona, hvorfor de opgaver, der normalt ligger i den kriminalpræventive indsats, fortsætter. Det, der er anderledes, er onlineafholdelse af møder, hvilket i
nogle tilfælde har vist sig at være en fordel, men også udfordrende i forhold til ansigt
til ansigt samtaler med forældre, unge og eksempelvis bekymringssamtaler.
Det er en mere krævende proces at koordinere diverse indsatser hjemmefra, da
korte samtaler, der normalt ville have været ført ad hoc, nu foregår på telefon og Teams, hvor det kræver noget mere forberedelse og kalendergymnastik på forhånd.
Muligheden for uforpligtende samtaler på gangen, ude på en skole eller i et ungemiljø samt den manglende tilstedeværelse i Børn & Familieområdet, har krævet en
ekstra indsats i forhold til at sørge for, at vidensdelingen ikke går tabt. Dette søges
løst gennem flere onlinemøder, også om småting, hvilket umiddelbart fungerer godt,
men ikke optimalt.
Forebyggelse:
Ungeliv på Kanten
Arbejdsgruppen nåede at afvikle ét af fire planlagte tværkommunale forældrearrangementer, og som alternativ er der fremstillet en video målrettet teenageforældre i
Rudersdal/Furesø.
Social Pejling på 7. årgang
Elevundervisning er gennemført med visir/maske og forældremøderne online. Efter
nytår blev elevdelen gennemført online, hvilket fungerede godt i starten, men medio
marts 2021 er eleverne trætte af onlineundervisning, mens forældremøder fortsat
fungerer godt online.
Ungeprofilundersøgelsen
7.– 9. årgang har besvaret på skolen eller hjemme, mens elever på BG/NAG har besvaret hjemmefra, idet undersøgelsen strakte sig fra 1. december 2020 til 31. januar
2021.
Opsamling, opmærksomhedspunkter, PIXI-udgave og nudging er i proces.
Tværkommunale arbejdsgrupper
SSP/Ung i Rudersdal er repræsenteret i adskillige tværkommune arbejdsgrupper
(SSP- Samrådet, fagudvalg for digital dannelse, Unges mentale sundhed i en digital
hverdag (Rambøll), Røgfri skoletid, unge og alkohol, webinarer), og mødeaktiviteten
er flyttet online, hvilket fungerer OK.
Gadeteam
Året med corona har betydet, at vi i gadeteamet har oplevet en markant ændring af
gadebilledet og heraf, hvordan vi har skullet sammensætte vores indsats.
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Vores pædagogiske, opsøgende arbejde har nu også indbefattet en advarsel til de
unge om ikke at være for mange og passe på hinanden og andre gennem social afstand, hvilket vi har måttet italesætte i overensstemmelse med en relationel tilgang.
De unge vi har truffet, til trods for at der var et fald i antal unge på gadeplan, har taget vel imod os. Man har tydeligt kunne mærke, at de ligefrem selv opsøgte os, både
på baggrund af vores relation og kendskab til mange af kommunens unge, men
også på grund af nedlukningens begrænsning på indholdet i deres liv generelt.
Det har affødt mange positive oplevelser, og vi har været glade for også at kunne tilbyde de unge en levende voksen at tale med, i den ensomme tilværelse, som
mange unge har følt sig fanget i, herunder pandemien.
SPEAK-UP Academy
SPEAK-UP Academy er et meningsdannerforløb for 2.g's samfundsfagselever i tæt
samarbejde med Nærum Gymnasium. Forløbet er en samfundsfaglig pendant til
iværksætterforløbet Start-up Academy, som i flere år har været et fast tilbud til erhvervsøkonomieleverne. Med SPEAK-UP Academy er hensigten at styrke eleverne
politiske selvværd og støtte op om deres aktive stillingtagen og deltagelse i den offentlige debat. Ung i Rudersdal har overtaget undervisningen i samfundsfag i fire
uger og giver over 9 moduler eleverne erfaring med at udtrykke deres meninger og
øger bevidstheden om, hvordan man kan søge indflydelse og kæmpe aktivt for en
sag. Undervisningen foregår virtuelt fra det studie, som er etableret på Kulturcenter
Mariehøj. Udover undervisning og facilitering af Ung i Rudersdals ungekulturkonsulenter, byder forløbet også på inspirerende talks fra kendte meningsdannere og motiverende oplæg fra eksterne undervisere. Forløbet er bygget op således, at eleverne
udforsker og beslutter sig for en personlig mærkesag, undersøger forskellige tilgange til aktivisme og afsøger deres eget temperament og mod. Til sidst udvikles en
pitch og et konkret produkt, som giver udtryk for deres mening, mobiliserer andre
omkring sagen, og som får dem til at træde ind i debatten. Konceptet er et led i Ung i
Rudersdals afprøvning af nye formater for unges politiske deltagelse og meningstilkendegivelse, som også er en del af den nye ungestrategi.
Ungestrategi
Strategiarbejdet det seneste år kan opdeles i 4 faser:
Februar-juni 2020: Skriftlig formulering af strategi
Juni-september 2020: Grafisk opsætning og produktion af kommunikationsmateriale,
blandt andet dokumentarfilmen ”Rodløs”.
September 2020-februar 2021: Politisk proces; præsentation for Bestyrelsen for Ung
i Rudersdal, høringsperiode og 1. og 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.
Januar-juni 2021: Samarbejde på tværs af kommunale områder vedrørende implementering.
Strategiprocessen har været forholdsvis upåvirket af coronanedlukning. Workshops
var afviklet, og de unges frivillige arbejde afsluttet inden nedlukningen. Produktion og
visning af dokumentarfilmen, som led i kommunikationen af strategien, kunne afvikles, da det i efteråret var muligt at samle folk i biografen. Repræsentanter fra kommunale områder drøfter pt. virtuelt, hvordan man i fællesskab kan løfte målsætningerne. Det fungerer ok efter omstændighederne. Det vil dog ikke være muligt at
komme effektivt i gang med implementering og test af nye løsninger, før samfundet
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åbner fuldt op igen – fysiske fællesskaber er en central grundpille i strategien.
Borgersamling
Vi har deltaget i arbejdsgruppen for det fælles kommunale projekt: Borgersamling for
FN’s Verdensmål. Grundet forsamlingsforbud er de 36 deltagende borgere aldrig
mødtes i samlet flok. I efteråret mødtes de fysisk i grupper af 6, men fra december
blev det udelukkende digitalt. Det har forlænget processen med 3 måneder, og det
har givet betydelige udfordringer for faciliteringen og borgernes forståelse af konceptet.
Kommunikation og indsatser for ungeengagement
Planer om ungdomsfolkemøde, frivilliggrupper og ungekontor har mere eller mindre
måttet indstilles. Vi har forsøgt at være til stede på sociale medier og har oprettet en
gruppe på platformen Discord for unge, som gerne vil lave frivillige projekter. Det er
lykkedes at få samlet en lille gruppe, som gerne vil lave dokumentarfilm, og de er
godt i gang. De aktiviteter, som vi tidligere har hjulpet unge med at starte, har primært handlet om events og mødesteder, og da det ikke længere er aktuelt, er relationen og engagementet blevet svær at fastholde. Mange unge har ikke lyst til at mødes virtuelt efter en lang virtuel skoledag.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 29.03.2021
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 29.03.2021

5

Fløjen og Performancehuset

29.03.2021

Sagsnr.
21/5288

Resumé
Ungemiljøet Fløjen og Performancehuset i Birkerød er i begyndelse af andet år af
strategiperioden 2020-2021. Strategien blev fremlagt for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal i november 2019. Trods corona-nedlukninger er udmøntningen godt på vej.
Fløjen er nået langt i forhold til omlægning og målretning af tilbud og aktiviteter, og
Performancehuset har høstet de første vigtige erfaringer siden åbningen i maj 2019,
og er, efter corona-nedlukning og udskiftning på posten som musikkoordinator, nu
klar med en gennemarbejdet plan for genåbning og for ny sæson.
Der gives her en status på arbejdet i Fløjen og Performancehuset.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.
Sagsfremstilling
Ungemiljøet Fløjen i Birkerød har i de forgangne to år arbejdet på at bevæge sig
væk fra at være et blandet tilbud for hele Ung i Rudersdals målgruppe. Ulempen ved
det brede tilbud resulterede i en institution uden en specifik profil, hvor dagligdagen
var præget af et dominerende segment af primært ældre unge med sociale udfordringer.
I løbet af de to år har medarbejderne i ungemiljøet haft fokus på at skabe et tydeligt,
attraktivt og velbesøgt miljø med målrettede tilbud til definerede aldersgrupper og en
profil for unge med interesser inden for performance.
Strategien for Fløjen og Performancehuset, der blev udarbejdet i efteråret 2019, er
under implementering og har fokus på lokaler og faciliteter, professionel opbakning,
lokale og nationale (og på sigt også internationale) samarbejder samt den pædagogiske, læringsmæssige og sociale sammenhængskraft i både dagligdag, aktiviteter,
fritidsundervisning og samarbejder.
På mødet vil afdelingsleder Louise Seibæk beskrive indsatserne, de foreløbige resultater og de kommende målsætninger. Ligeledes vil musikkoordinator Mikkel Villingshøj beskrive planerne for Performancehusets program og tilbud.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
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Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 29.03.2021
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 29.03.2021

6

Budgetopfølgning
Sagsnr.
21/5242

29.03.2021

Resumé
Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning.
Samtidig fremlægges regnskab for 2020.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Status for regnskabet 2020 er, at budgettet er overholdt.
Regnskab 2020
Samlet resultat

Forbrug

Budget

MindreForforbrug
brugs %
15.716.683 16.707.783 991.100
94,1

Ung i Rudersdal har haft et mindreforbrug i 2020. I beløbet ligger den vedtagne buffer på 200.000 kr., og derudover kan mindreforbruget henføres til planlagte investeringer, der i budgetåret 2020 ikke er realiseret. Blandt andet er de bevilgede fondsmidler på 500.000 kr. fra Erasmus+ til projekterne Mindformance og Ungdommens
Folkemøde ikke brugt i 2020 og overføres til 2021.
Ung i Rudersdal forventer at få overført 692.000 kr. af mindreforbruget til budgetåret
2021.

14/15

Budgetopfølgningen pr. 28.02.2021 viser en forbrugsprocent på 13,9 %.
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 16,7 %.

Budgetopfølgning pr.
28.02.2021

Samlet resultat
Ledelse og administration
Sekretariat
Sociale indsatser
Fritidsundervisning
Ferieaktiviteter
Arrangementer/Musik og performance
Distrikt Nærum
Distrikt Holte
Distrikt Birkerød

Periodens
forbrug
JAN - FEB
2021
Udgiftsbaseret
2.368.350
267.881

Korrigeret
budget

Rest korr.
budget

Forbrugs %

Udgiftsba- Udgiftsba- Udgiftsseret
seret
baseret
16.978.238 14.609.888
13,9
1.930.028
1.662.147
13,9

699.814
230.433
237.036

4.006.050
2.770.926
2.275.612

3.306.236
2.540.493
2.038.576

17,5
8,3
10,4

-26.860

74.650
398.744

74.650
425.604

-6,7

344.570
207.412
408.063

2.003.220
1.605.410
1.913.598

1.658.650
1.397.998
1.505.535

17,2
12,9
21,3

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 29.03.2021
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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