Bestyrelsen for Ung i Odsherred.
23. september 2013.
Til Odsherred byråd
V /borgmester Thomas Adelskov.
Bestyrelsen afholdt den 20. august et ekstraordinært møde. Mødet var indkaldt, fordi der ved opgørelsen af
halvårsregnskabet kunne konstateres et underskud, som ikke kunne indhentes i løbet af resten af året,
selvom al aktivitet blev standset.
Lederen af Ung i Odsherred Christian Rottbøll gennemgik situationen for os, og fremlagde en plan for
hvorledes, vi kunne komme gennem resten af året, uden at standse hele virksomheden. En standsning vil
ifølge bestyrelsen medføre, at organisationens virke ville gå tilbage til før ”Ung i Odsherred” blev dannet.
Det mener bestyrelsen, vil være katastrofalt.
Efterfølgende har vi konstateret, at Økonomiudvalget har haft forståelse for vores ”nødplan,” og har tilført
området de 400.000 kr. som en realisering af nødplanen koster. Det skal vi anerkende og rose.
Bestyrelsen har fuld forståelse for, at der fremover ikke må afholdes udgifter uden at der er budgetmæssig
dækning. Vi har aftalt en løbende opfølgning af budgettet, således som det foregår i byrådets stående
udvalg.
Bestyrelsen mener, der er så mange positive virkninger af Ung i Odsherreds arbejde, at dette ikke må
standses, men skal sikres en fortsat udvikling. Vi mener, det er en hjørnesten i vores bestræbelse på at
vende en ”dårlig tendens,” til en udvikling hvor et aktivt ungdomsliv med unge med selvtillid får en
uddannelse, og er med til at sikre den fremtidige udvikling.
Bestyrelsen skal foreslå, at de 400.000 kr. videreføres i budget 2014.
Kultur og folkeoplysningsudvalget har peget på behovet for endvidere at udvide budgettet. I udvalgets
møde den 06. 08. peger de i et udvidelsesforslag på det behov, vi også ser (forslag 5). Her fremgår
argumentationen for en udvidelse på 0,5 mill. kr. fra 2014 således: ”Der er tale om en større medlemsskare
(i de to klubber) og udvidelse af aldersgruppen. Der er derfor brug for øgede resurser og udvidelse af
åbningstiden.”
Bestyrelsen skal opfordre til, at byrådet tilfører de her foreslåede midler, og dermed er med til at sikre en
fortsat meget positiv udvikling på dette vigtige ”Børn – og Unge” område.
Med venlig hilsen fra bestyrelsen
Steen Friis
Konstitueret formand.

