Børne- og Ungdomsorganisationernes
Samråd i Skanderborg Kommune
Referat af
Det årlige repræsentantskabsmøde i Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
(BUS)
Afholdt onsdag d. 28. april 2010 i Hørning
Følgende kredse/grupper/ foreninger deltog i repræsentantskabsmødet:
D.U.I. Leg og Virke, Galten, DDS 1. Ry Gruppe, DDS Hørning Gruppe, FDF Gl. Rye, DDS
Skanderborg Gruppe og FDF Hørning

Orientering fra Jesper Simonsen, chefkonsulent i Skanderborg Kommune.
Jesper gav os en god orientering om følgende emner
• Grønne partnerskaber i kommunen – se mere på skov og naturstyrelsens hjemmeside.
• Folkeoplysningsområdet 2010, herunder prioriteringskatalog 2010, hvor kultur og
fritidsområdet er blevet bedt om en samlet besparelse på 5%. For vores område er der peget
på besparelser i medlemstilskuddet og udviklingspuljen.
• Skanderborg Kommunes Kultur-, fritids- og idrætspolitik.
• Pejlemærker for Folkeoplysningsudvalget i den kommende periode
• Husk at Kultur- og Fritids hjemmeside er rigtig god at søge informationer der kan bruges –
husk at opdatere egne informationer på foreningssiden.
• Sekretariatet vil invitere sig selv på besøg i de enkelte foreninger i BUS efter sommerferien.
For at give gode råd, svare på spørgsmål og i øvrigt hjælpe på vej.
Regnskab for BUS
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Regnskabet viser et resultat på -1.023,90 (underskud) og en egenkapital på kr. 2.031,67.
Bestyrelsen bemyndiges til at vedtage hvorvidt der skal opkræves kontingent for indeværende år.
En evt. opkrævning skal afspejles i de evt. aktiviteter som ønskes iværksat.
Hjemmesiden
Indholdet på www.bus-skanderborg.dk blev gennemgået. Alle medlemsforeninger opfordres til at
kigge på kontaktlisten og meddele evt. ændringer til Kjeld Krabsen (kjeld@kjeld-krabsen.dk).
Listen udbygges med emailadresser. Listen udbygges også med links til gruppers/kredses/
foreningers adresser.

Aktiviteter i 2009
Der har været fokus på samarbejdet i forhold til kommunen, særligt grønne partnerskaber og.lign.
Bestyrelsen har været i dialog med kommunen om beregningsmodeller for lokaletilskud i
forbindelse med ture og lejre. Valg til folkeoplysningsudvalg.
Aktiviteter i 2010
Samrådet on-tour i alle foreninger. Hvor vi inviterer os selv på besøg med en times oplæg omkring
Samrådet og hvordan det kan bruges.
Vi afholder kursus i ”god PR” d. 18. maj. Invitation følger snarest.
Der indkaldes til møde omkring fælles PR-tour eller fælles arbejde omkring ferieaktiviteter. Dette
møde afholdes i slutningen af september/starten af oktober.

Børne- og Ungdomsorganisationernes
Samråd i Skanderborg Kommune
Bestyrelsen har drøftet en ide om at indstifte en særlig pris til personer der har ydet en særlig
indsats indenfor foreningenerne under samrådet.
Valg til bestyrelsen
Genvalgt blev:
Hans Lindemann (DUI, Leg og Virke, Galten)
Genvalgt til suppleanter blev:
Ole Taankvist (DDS, Skanderborg)
Palle Andersen (FDF Galten)
Bestyrelsen bemnyndiges til at indsupplere et medlem. Det prioriteres at dette medlem skal være
en KFUM-Spejder.
Eventuelt
Vi delte er par gode historier fra livet i vore foreninger.

