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Nyhedsbrev Ubberud Kultur- og Bevægelseshus – juni 2019
Som nyt vil vi fra bestyrelsens side løbende gennem året komme med nyhedsbreve, der informerer om,
hvad der sker i UKB set fra vores perspektiv. Nyhedsbrevene vil typisk komme efter et afholdt
bestyrelsesmøde, som vi har en 5-6 stykker af på årsbasis + det årlige Årsmøde i april (generalforsamling).
På årsmødet blev der valgt nye ansigter ind i bestyrelsen – Sanne Brink og Henrik Raun Nielsen – ud trådte
Henning Jespersen, som vi fik hilst af med sammen med UIF til en fin reception i maj måned. Efter
årsmødet har vi i bestyrelsen konstitueret således:
Formand: Steen Kjeldsen
Næstformand: Carsten Mochau
Kasserer: Sanne Brink
Sekretær: Michael Helding
Menige medlemmer: Rune Munch-Andersen, Henrik Raun Nielsen og Jens Illemann.
Vi har haft besøg af Klaus Linde, som er indehaver af Sport & Fitness, for at tale om deres engagement i
huset. Der er en stille og rolig vækst i medlemsskaren i Ubberud, hvor vurderingen er, at det nuværende
niveau er ok. Der er ca. 175 medlemmer på årsbasis Ubberud. Sport & Fitness er interesseret i at få et
samarbejde med UIF for at finde nye medlemmer/starte nye aktiviteter op, eks. spinning, som ikke har
været muligt at få til at køre. Sport & Fitness har også mulighed for at tilbyde skolefitness – det vil blive
forelagt Ubberud Skole.
Aktuelt er vi i bestyrelsen med at udarbejde dels en udviklingsplan, dels at justere vores 5 års
vedligeholdelsesplan for UKB. Udviklingsplanen er et krav fra Odense Kommune jf. vores samarbejdsaftale
med kommunen. Planen er et dynamisk dokument, hvor vi som bestyrelse:
➢ Skal forholde sig til vores vision og mission
➢ Samarbejdsmuligheder med ikke-kommunale (og kommunale) aktører, såsom:
o Erhvervsskoler
o Virksomheder
o Fonde
o Lokalområdets øvrige aktører
Vi vil gerne udvikle på samarbejdet med de lokale aktører, hvor der er et naturligt samarbejde med skole
og UIF. Det seneste år har vi fået et godt samarbejde om med kirken, hvor vi sammen får planlagt en række
gode arrangementer i UKB og kirken. Vi vil dog gerne bruge mere energi på vores samarbejde med skolen.
I forbindelse med dette har vi været på besøg i skolebestyrelsen for at tale om, hvordan vi kan udvikle på
vores samarbejde med skolen. Vi vil gerne kunne få eleverne i tale for at høre om, hvad de savner i
lokalområdet og i UKB – og vi vil gerne se flere af børnene og de unge hos os. Et møde med et ”børne/ungepanel” får vi afholdt på den anden side af sommeren.
Vores 5-års plan er også undervejs i revision. Her er vi lige nu i dialog med UIF om, hvad de kunne have af
ønsker til planen. Efter have nået nogle store mål de seneste år – som udvidelse af hallen, nyt halgulv,
udskiftning af taget – er vi begyndt at kigge ud af hallen. Her er det store mulige projekt at se på området
mellem hal, skole og klub helt over til det gamle klubhus og måske den nuværende grusbane – hvad kunne
det blive til/udvikles til, hvis vi og andre lokale aktører satte os sammen og tænkte tanker – og først og
fremmest gik samlet afsted. Det er vores overbevisning, at der skal et bredt, lokalt samarbejde til for at
lykkes.
Bestyrelsen, Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

