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Årsmødekursus 2016
Onsdag den 6. april
Kl. 12.00

Ankomst og frokost

Kl. 13.30

Velkomst og præsentation af årsmødekurset

Kl. 13.45 – 15.15

Rikke Nyvang
Unge er et produkt af den tid, de er opvokset i og præget af de
generationer, der har produceret dem.
I foredraget kigger vi derfor på de samfundskulturelle generationstendenser og deres betydning for de unge. - Et blik udefra.
Herefter bevæger vi os, baseret på antropologiske feltstudier i
ungemiljøer, ind i de unges liv og tanker. Hvad er de unge optagede
af? Hvad er de bekymrede for? Og hvilke overvejelser gør de sig
om fremtiden? - Et unikt blik indefra.

Kl. 15.15

Kaffepause

Kl. 15.45 – 17.15

Søren Østergaard
Hvad er det, ”generation Z” forventer af deres ledere?
Reelt efterspørges der tre typer af ledere:
1. Funktionelle ledere, der leder gennem eksempler, og som er ledere
med en høj grad af faglighed indenfor et specifikt område.
2. Mentorer, der udvikler gennem deres engagement og spørgsmål, men
som ikke behøver at sidde inde med en specifik faglig viden.
3. Ledere, der kan skabe strukturerede frirum, som fungerer som en tryg
arena for deres medarbejdere/medlemmer.

Rikke Nyvang
Cand.paed.antro
Se mere

Søren Østergaard
Ph.d., leder af Center
for Ungdomsstudier
(CUR), forfatter og
foredragsholder
Se mere

Søren Østergaard vil - med afsæt i CUR’s nye undersøgelse af de 1318-åriges forventninger til fritidslivet - tale om ledelse i fritidslivet.
Kl. 17.15 – 18.30

Ledelseskrise i
konkurrencestaten

Kl. 19.30

Jan Nørgaard Knudsen
Debatten om ledelse har givet anledning til splittelse, hvor nogle
lægger vægt på de negative konsekvenser af topstyring og
økonomiske incitamenter i det offentlige (ofte formuleret som kritik af
New Public Management), mens andre har påpeget behovet for bedre
og mere omfattende offentlig ledelse for at sikre en fornuftig brug af de
offentlige ressourcer.
Spørgsmålet er, hvad offentlig ledelse overhovedet er og kan og om
de ledelsesværktøjer, der anvendes, svarer til den offentlige sektor, vi
kender i dag.

Middag

Jan Nørgaard Knudsen
Cand.scient.pol.,
organisationsstrateg,
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Se mere

Årsmøde 2016
Torsdag den 7. april
Kl. 08.00

Morgenmad for kursusdeltagere

Kl. 09.00

Ankomst og leverandørudstilling

Kl. 10.00

Åbning af årsmøde
Velkomst
Årsmøde i henhold til dagsorden

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan
6. Regnskab
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag
9. Valg


Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Birgitte Dyrbye Jensen, Nina Nielsen, Thomas N. Feldborg Bruun



Valg af 3 bestyrelsessuppleanter
På valg er: Erling Skatka, Tommy Duun Madsen



Valg af 2 kritiske revisorer
På valg er: Steen Nielsen, Per Nielsen



Valg af 2 revisorsuppleanter
På valg er: 1. suppleant Torben Bo Sørensen, 2. suppleant: Anders Lind

10. Eventuelt

Kl. 12.00

Frokost og leverandørudstilling

Kl. 13.30

Årsmøde fortsat

Kl. 15.00

Kaffe og leverandørudstilling

Kl. 16.00

Årsmøde fortsat

Kl. 18.00

Årsmødet forventes afsluttet

Kl. 19.30

Festaften

Årsmødekursus 2016
Fredag den 8. april

Kl. 9.00 – 11.00

Lisbeth Brunebjerg Holmegaard
Ungdomslivet online – potentialer og faldgruber


De unges brug og kultur på de sociale medier.



De unges mangeartede projekter og udnyttede
muligheder på de sociale medier.



Hvordan kan ungdomsskolen skabe rum/støtte de
unge i deres udvikling af idéer, projekter mv. på de
sociale medier? Ungdomsskolen har lovgivning og
vilkår, der gør, at vi kan være medskabere og
medspillere. Ungdomsskolens primære målgruppe er
unge i alderen 14-18 år.



Og der er faldgruber. Hvilke risici skal vi kende til og
være opmærksomme på? F.eks. med udgangspunkt i
kampagnen ”Har du været nøgen på nettet”?

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
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