Referat af Ø-rådet, 20. juni 2021
Ordstyrer: Michael Sørensen. Referent: Lise Ravn Nielsen

Intro v. Aksel fra ØRA (Ø-rådets Arbejdsgruppe)
Aksel bød velkommen. Det er herligt at være i solskin på øen - fysisk! Dog et lidt intimt fremmøde.
Michael Sørensen fra Det Frie Gymnasium er inviteret som ordstyrer og Lise er valgt som referent

Nyt fra kontoret v. Inge (engagementskonsulent)
Øen er åbnet og det er herligt. Vi har især mange skoleklasser på besøg i dagstimerne, og lige om
lidt går vi ind i festival-sæsonen.
Det har været svært at løbe øen i gang. Der dukker ikke så mange frivillige op. Det er svært at få
folk ud af sofaerne, men det er billedet hos mange arrangører. Der er der et stykke arbejde foran
os.
Der kommer 9 GEÅ’ere (Giv Et År) efter sommerferien. Tre skal være på Platformen i Esbjerg, hvor
Ungdomsøen har et projekt med at udvide GEÅ-konceptet, og seks starter på Ungdomsøen. De
starter 03. august 2021. Af de nuværende GEÅ’ere stopper tre 01. juli, og tre fortsætter og
overlapper de kommende.
Økonomisk går det ”okay” under omstændighederne. Booking har travlt, og der kommer mange
mennesker og besøger os. Shelterne er f.eks. udsolgt denne weekend. Der er snak om, at vi gerne
vil have en status planlagt inden sommerferien, når årsregnskabet kommer.

Nyt fra bestyrelsen v. Astrid (Ungeobservatør i Ungdomsøens bestyrelse)
Astrid gennemgik møderne siden marts til dem som ikke deltog på sidste møde.
I marts holdt de møde om status på Corona. Der er blevet rykket rundt op nogle midler, men ser
fint ud. I april gennemgik de årsregnskabet, som de godkendte. De gennemgik også forsikringer,
samt evaluerede på om de løste deres opgave og fik deres ressourcer bedst i spil.
Senest har de holdt møde om samarbejdet mellem bestyrelserne. Bag Ungdomsøen er både
Fonden Ungdomsøen og Middelgrundsfonden. Middelgrundsfonden ejer øen, og Fonden
Ungdomsøen lejer øen af den. Middelgrundsfonden har derfor ansvaret for f.eks. renoveringen.
Fonden Ungdomsøen har ansvaret for f.eks. medarbejdere, aktiviteter og udlejning.
Der er et spørgsmål til, hvordan Ungdomsøen arbejder med dogmerne, og at vi holder retningen.
Der bliver også spurgt til, hvor beslutningerne om strategien f.eks. ”Møder på Tværs” bliver taget.
Astrid svarer, at de arbejder med dogmerne ved også at holde sig selv op på dem i deres arbejde.
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De vil ikke bestemme retningen, men de holder øje med at det går i den retning vi har aftalt.
”Møder på Tværs” er et samarbejde mellem bestyrelsen, kontoret, formålet, dogmerne, fondene
m.v. Det står i vores fondsansøgninger, så det er noget de penge er øremærket til, og derfor noget
vi har aftalt at arbejde meget med.
Astrid fortalte kort om rollen som ungerepræsentant. Der er nemlig valg til rollen som
ungerepræsentant i bestyrelsen til september. Astrid stiller ikke op igen.
Der er mindst fire årlige møder. Man sidder med om bordet med de syv andre, hvor fire er udvalgt
af SPEJDERNE, og de vælger de sidste tre. De syv bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år, og
Ungeobservatøren er valgt for et år. Man er teknisk set ikke økonomisk ansvarlig, men man er på
lige fod og underskriver at man har set dokumenterne. Det kræver ikke nogen kompetencer. Man
lærer meget, og starter med en gennemgang fra advokaten, så det tekniske er på plads. Man lærer
rigtig meget i rollen, og Astrid har sparet meget med Dea om de tekniske ting. Man har god
mulighed for at byde ind med ting. Man taler ikke på vegne af alle unge. Man har en fordel, hvis
man har et overblik over, hvad der foregår på øen, men man taler på vegne af sig selv og sine
erfaringer som ung og som ung på Ungdomsøen. Man kan blive valgt på et ø-råd i september, og
der kommer mere information ud senere. Man er meget velkommen til at tage fat i Astrid, hvis
man har flere spørgsmål.

Opsamling om alkoholkultur v. Daniel fra ØRA
Vi har vedtaget en alkoholpolitik. Hvis man gerne vil have emnet op igen, så tag fat i ØRA.
Alkoholpolitikken kan findes på hjemmesiden (link: https://ungdomsoen.dk/wpcontent/uploads/sites/3/2021/03/2021-03-13-vedtaget-alkohol-politik-for-engagererede.pdf). Det
gælder egentligt for alle punkter. Ø-rådet holdes en gang i kvartalet, så vær gerne i god tid, så det
kan nå at blive gennemarbejdet inden dagsordenen lægges. Michael foreslår, at de på Det Frie
Gymnasium drøfter deres politiker hvert år, både så det ikke bare er et dokument i hjemmesiden,
samt fordi at de unge på gymnasiet skifter.

Snak om proceduren for ø-rådene v. Mathilde fra ØRA
Der blev delt dokumentet ”Forslag til procedurer for Ø-rådene + ØRA” ud, som er udarbejdet af
ØRA. Det er skrevet ud fra, hvordan tingene allerede fungerer krydret med nogle drømme fra ØRA.
Det er også udsendt med dagsordenen.
Processen om en Ungeobservatør har sin egen proces og blev ikke diskuteret, men man er meget
velkommen til at indsende det til ØRA, hvis man har inputs. Det er heller ikke programsat, at vi
skal diskutere formålet, men ØRA tager igen imod inputs.
Det foregik på mødet med diskussion i to grupper med tre poster
•

Hvad med ØRA, skal de vælges?
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•
•

Hvad skal indholdet af ø-rådet være?
Ø-rådets form/formalia

Der blev diskuteret forskellige aspekter af dokumentet, og der var ikke en enighed. Vi
konkluderede også, at man ting afhænger af hinanden, f.eks. hvis ØRA ikke er valgt, kan de så
beslutte noget?
Vi snakkede også om, hvorvidt vi havde en beslutningsgrundlag til at fastlægge noget, men det lille
antal fremmødte.
Der skal vælges ting i september, og derfor skal dele af processen gerne være færdig her.
Tanker inkluderer: Alle skal have mulighed for at få indflydelse på det indholdssættende
#ÆgteÅbent. Det kunne nogle flere godt være med til at facilitere/hjælpe med. Hvilke
kompetencer vil vi gerne være i ØRA? Hvem går man til, når man har en dårlig oplevelse?
Vi beslutter, at ØRA i samarbejde med kommunikationsgruppen og sekretariatet indsamler
holdninger fra flere personer over sommeren, igennem spørgeskema eller lignende. Dette
udmønter sig i et udviklingsmøde den 24. august fra 17-19 på Holmen hvor alle interesserede er
velkomne til at se nærmere på hvordan ØRA skal organiseres. På udviklingsmødet laves et forslag,
der skal stemmes om til det næste ø-råd i efteråret (i weekenden 1.-3. oktober).

Afslutning
Vi gik til frokost, og alle var glade efter en god dag.
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