
   

Bestyrelsespatruljen 

21. juni 2018 kl. 20.00-22.00 

Skype 

 

REFERAT 

Deltagere: Julie Fink, Signe Lund Christensen, Erik Friis, Erling Birkbak, Lisbeth Trinskjær & Thea Hass 

(referent) 

Afbud: Stefan R. Hansen 

 

Pkt. Indstilling 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

 Referat: 
 
Godkendt 
 

2 Godkendelse af referat fra sidste møde d. 6. juni 2018 
 
Direktøren indstiller: 

• At referatet godkendes. 
 

 Referat: 
 
Godkendt 
 

3 Status på aktivitetsudvikling til Ungdomsøen 
 
Bestyrelsen får en mundtlig status på arbejdet med aktivitetsudviklingen til Ungdomsøen. 
 

 Referat: 
 
Lisbeth gav en mundtlig orientering om status på Ungdomsøen, som skrider rigtig godt frem. 
 
Der er godt gang i Éxplorer Islands, bl.a. med YDUN (demokratiprojekt) og aktiviteter på 
Roskilde Festivalen. 
 
I forhold til udviklingen af ungedemokratiet på øen har fokus især været på Ø-møderne.  Der 
har været en række Ø-møder i foråret, hvor forskellige af øens temaer er taget op og 
udforsket. Ø-møderne fortsætter til efteråret, både i Århus og København.  
 



   

På Folkemødet var der kontakt til mange centrale samarbejdspartnere ifht. Ungdomsøen, og 
Ungdomsøens arrangementer havde et meget flot fremmøde fra en række centrale børne- og 
ungeorganisationer.  
 
En række af de centrale samarbejdspartnere inviteres med på tur til Ungdomsøen d. 16. 
august.  
 
Der er udvalgt et mindre antal organisationer som kernepartnere for Ungdomsøen: DUF, 
Højskolerne og Roskilde Festivalen. Kernepartnersamarbejdet blev for alvor skudt i gang på 
Folkemødet.  
 
Der er mange andre organisationer, som også ønsker at samarbejde og få adgang til at 
anvende øen til deres egne aktiviteter, fx Efterskoleforeningen og Friskolerne. Disse 
samarbejdsrelationer skal styrkes i efteråret.  
 
 

4 Organisering af Ungdomsøen efter åbningen 
 
På halvårsmødet med Middelgrundfondens bestyrelse d. 7. maj, blev organiseringen af 
Ungdomsøen drøftet, med fokus på at få drift og aktiviteter på øen samtænkt i dagligdagen 
efter øens åbning.  
 
Direktøren indstiller: 
 

• At bestyrelsen tager status til orientering 
 

 Referat: 
 
Lisbeth orienterede fra drøftelserne om organisering af Ungdomsøen efter åbningen. Efter 
sommerferien vil der komme et oplæg, som bestyrelsen skal forholde sig til.  
 

5 Status på Ungdomsøpatruljens arbejde 
 
Status på arbejdet i den strategiske Ungdomsø-patrulje. 
 
Direktøren indstiller: 
 

• At bestyrelsen tager status til orientering 
 

 Referat: 
 
Lisbeth gav en status på arbejdet. Patruljen fungerer stadig godt. Der er dog nogle, der 
trækker markant mere end andre. Efter sommerferien er det aftalt, at det er tid til at udbygge 
patruljen.  
 

 


