
Bestyrelsens år i UngK - 2019  

Vi gik ind i det første hele år som en permanent del af folkekirken i Aarhus. Først fra nu af kan vi lægge 

langsigtede planer for udviklingen af UngK hvad angår bygning, inventar og medarbejdere og de 

overordnede visioner og retningslinjer. Dejligt – og spændende. 

Den nye bestyrelse havde sit første møde i september 2018 og består nu af: 

 Ole Skov – valgt af Aarhus Vestre provsti 

 Ingolf Yde – valgt af Aarhus Domprovsti – kasserer 

 Rasmus Bro Henriksen – valgt af Aarhus Søndre Provsti 

 Tinna C. Nielsen – valgt af Aarhus Nordre Provsti 

 Peter Harring Boll – valgt af Aarhus Domsogn – formand 

 Poul Henning Bartholin – valgt af de fire Aarhus-provster 

 Rebecca Andersen – indsuppleret af bestyrelsen – næstformand og kontaktperson for medarbejderne 

 Mikkel Eskesen – indsuppleret af bestyrelsen 

 Alex Hansen – indsuppleret af bestyrelsen – kirkeværge/bygningsansvarlig 

 Marie Petersen – præst ved UngK 
 

I bestyrelsessammenhæng har det været et år, hvor vi har lært hinanden at kende, og de helt nye 

medlemmer har fået en forståelse af, hvad UngK er for en størrelse. Med så stor en bestyrelse har vi valgt 

at organisere os med en forretningsudvalg, der mødes mellem hver bestyrelsesmøde og varetager 

funktionerne som formand, næstformand, kasserer, bygningsansvarlig og kontaktperson til staben. 

Vi har brugt en del tid på at finde frem til en model for en medarbejderstab, som skal være et stabilt 

centrum i UngK. Vi valgte at opslå to stillinger på 30 timer, hvilket førte til ansættelse af Michael og Mie i 

foråret. Der var en enorm interesse for vores ledige stillinger, så der skulle læses mange ansøgninger. Her 

sidst på året er vi heldigvis blevet bekræftet i, at vi tog de rigtige valg, og vi har været glade for UngKs 

trekløver-stab. Udover de mange aktiviteter og arrangementer er en af deres store opgaver også at samle 

og pleje en gruppe frivillige, som har været støt voksende. Trods engagerede og positive unge i 

frivilliggruppen er det en flok, der konstant skal holdes kontakt med, men vi ser det som en vigtig mulighed 

i det ellers ”præstationsløse fællesskab”, at man også kan melde sig til at tage en praktisk opgave og være 

med i et arbejdsfællesskab. 

En anden stor opgave i bestyrelses-regi har været planlægningen af en ombygning på 1. salen. Lokalerne er 

nedslidte og ikke velegnede til at forskellige aktiviteter kan foregå samtidigt. Vi modtog med glæde 

beskeden om, at provstiernes budgetudvalg vil bevilge os godt 900.000 kroner i 2020, hvilket er en god 

start. På baggrund af et idéoplæg fra arkitekt Bruno Viuf Larsen er vi gået i gang med at skrive 

fondsansøgninger, så vi forhåbentlig kan få vores drømme om et lyst og åbent aktivitets- og kontormiljø 

opfyldt. Byggeperioden vil ligge i slutningen af 2020/starten af 2021. 

Fra starten af 2020 har vi besluttet at indsupplere en frivillig-repræsentant i bestyrelsen. Vi glæder os til at 

kunne indfri denne idé, som stammer helt tilbage fra UngKs spæde start, men som først nu giver rigtig 

mening. De frivillige har valgt Emilie Renneberg – Tillykke og velkommen! 



Marie har til hvert bestyrelsesmøde informeret os om småt og stort fra UngKs dagligdag. Her kan bl.a. 

nævnes 

- SU-middagene er nu udvidet til 7-8 sogne, som en gang om måneden tilbyder billig aftensmad. 

UngK står som koordinator og laver PR på de sociale medier mv. Konceptet ser ud til at være 

levedygtigt og en meget konkret og relativ enkel måde at samarbejde med sognene på, hvilket har 

været ønsket siden UngKs permanentgørelse. 

- Højskolesangaftner er et hit 

- Yoga og boller er fast indslag hver uge, her kommer mange gengangere. 

- Fællesspisninger er også populære, dog er samarbejdet med restaurant Frederiksgade 42 på pause. 

- Masser af koncerter – både egne og andres 

- ”Talks” og debataftner med varieret deltagertal. 

- Konfirmandgudstjenester kører fortsat – med et let vigende deltagertal. Måske skal konceptet 

gentænkes. 

- ”Eftertanker”, arrangement med refleksion og musik har generelt haft få deltagere. 

- Udlån og udleje til organisationer, møder, gudstjenester, udstillinger. Der bliver løbende revideret i 

de faste informationer og aftaler med lånerne, så det kan forløbe uden større problemer. 

- Fællesklang, som er et selvstændigt kor, har lukket for nye deltagere på grund af pladsmangel (160 

medlemmer) 

- De frivillige har bl.a. bowlet sammen og en lille flok tog i Djurs Sommerland i juni. 

Ved årets slutning fortalte Marie os, at hun havde fået nyt embede i Helligånds Sogn. Vi var naturligvis kede 

af det, men også forstående overfor hendes ønske om et embede, hun kunne se sig selv i gennem en 

længere årrække. 

2020 begynder altså med at vi skal finde en ny præst! 

Peter Harring Boll 

Formand 


