Referat

Mødedato: 11.11.2021
Mødetid: Kl. 17.00-19.00
Mødested: Brætspilscafeen
Allegade 1E, 8700 Horsens

Deltagere:
Mathias Dølby, Viktor Sivertsen, Louise Sørensen, Oliver Richardy, Rasmus
Enemark, Nina Christensen, Josephine Andersen, Jeanne Jakobsen, Marcus
Follmann, Frederik Møller, Lucas Damkjær, Sofie Clausen

Ikke tilstede:
Nikolaj Engholm, Albana Krasniqi, Philip Andersen, Morten Pedersen, Jonathan
Carlsen, Nina Myklebust, Oliver Albæk, Kevin Olsen

3. Ungerådsmøde

Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen og præsenterer dagens program.
Tim fortæller, at det var godt at se så mange repræsentanter fra Ungerådet til
uddannelsesmessen.

Orienteringer


Interview specialeskoleområdet
Tim fortæller, at der er fundet en ung, som har deltaget i interviewet, hvor
vedkommende har fortalt om oplevelsen med at gå i specialskole.



Folkeoplysningsrådet
I 2020 sendte Ungerådet et høringssvar til Fritids- og Foreningspolitikken, hvor
de foreslog, at de kunne udpege et medlem til Folkeoplysningsrådet.
Det blev vedtaget i den form, at Ungerådet udpeger et medlem til
Folkeoplysningsrådet, som repræsenterer de selvorganiserede initiativtagere.
Det kan være blandt skaterne på Rådhuspladsen, en der bruger naturen som
facilitet for sin selvorganiserede idræt, en der er engageret i samfundsudvikling
eller lignende.
Udover drøftelser om udvikling af fritids- og foreningsområdet, så uddeler rådet
en pulje til udvikling og aktiviteter.
Der sidder to byrådspolitikkere med i rådet og forskellige repræsentanter for det
organiserede foreningsliv.

Folkeoplysningsrådet holder møde 2 gange om året fra ca. kl. 16-19. Der
modtages diæter for deltagelse i rådets møder (omkring 440 kr. for et møde).
Rådet nedsættes for 4 år ad gangen, og der indstilles en repræsentant samt en
personlig suppleant.
Link til at læse mere om Folkeoplysningsrådet
Link til Fritids- og Foreningspolitikken (side 10 og 14-15)



Human Horsens
Josephine deltog i konferencen Human Horsens, der handlede om det moderne
menneske, fokus på bedre balance i arbejdslivet, bedre mental trivsel og
stærkere fællesskaber.
Josephine fortæller, at det var en rigtig god dag med mange spændende oplæg.
Blandt andet hørte hun om ungdommen samt nudging og adfærdsdesign. Nogle
af budskaberne var, at man skal huske at stoppe op og til tider tage den lidt
med ro, fordi man som ung bliver kørt meget hårdt og har rigtig mange
valgmuligheder.



Kommunalvalg
Tim spørger til, om der er nogen, der har tænkt at lave en kampagne eller
andet i forbindelse med kommunalvalget for at gøre opmærksom på, at unge
kan stemme. Ungerådet aftaler, at Viktor, Louise og Nina, der er ansvarlige for
Ungerådets sociale medier, prøver at lave noget, der sætter fokus på det.



Kommende møder
Tim fortæller, at han har opdateret Ungerådets mødekalender i Google Docs.
Næste møde afholdes d. 9. december kl. 16-18 på Biblioteket - de har øget
deres fokus på unge og vil gerne høre, hvad Ungerådet tænker, der skal være
på et bibliotek for at unge synes det er fedt.
Derudover har Tim lavet en aftale med Havnen, hvor Ungerådet skal holde
møde d. 10. februar.
Tim afventer p.t. også, at Horsens Ny Teater vender tilbage med koncerter eller
andet, som formentlig bliver på et tidspunkt i marts.



Bestyrelsesmøde
Josephine fortæller, at de har afholdte første bestyrelsesmøde på Platform K,
hvor fokus blandt andet var på Ungerådets vedtægter. Det er muligt fremover
at læse referater fra bestyrelsesmøderne i Google Docs Mappen.
Josephine orienterer om muligheden for at tovholdere på events får en
midlertidig plads i bestyrelsen, så de er med på bestyrelsesmøderne og kan
fortælle om status og bede om hjælp m.m.

Side 2

Bestyrelsen har aftalt, at de yder en ekstra indsats i forbindelse med Ungerådet,
og at de indkalder tovholdere af arbejdsgrupperne til et opstartsmøde, så det
sikres, at alle kommer godt i gang med aktiviteterne.
Bestyrelsen deltager gerne i alle grupper på messenger – ikke for at kontrollere,
men for at de er nemme at få fat på ved eventuelle spørgsmål.

Bestyrelse/formandskab
Tim opsummerer, hvem der blev valgt til bestyrelse/formandskab på sidste møde:






Josephine Andersen (formand)
Viktor Sivertsen (næstformand)
Nina Christensen (bestyrelsesmedlem)
Mathias Dølby (bestyrelsesmedlem)
Marcus Follmann (bestyrelsesmedlem)

Alle arbejdsgrupper er nu på plads, og tovholdere for hver enkelt arbejdsgruppe er
valgt (markeret med fed):

Status på arbejdsgrupper
Politik


Ungdomskommuneprisen (Josephine, Viktor, Nina C, Marcus)



Bæredygtighed/klima (Mathias, Josephine, Nina M, Jeanne, Oliver A, Frederik)



Trafik (Mathias, Nina C, Viktor, Marcus, Rasmus, Frederik, Sofie)



Uddannelse og job (Viktor, Josephine, Louise, Marcus)



Økonomi på ungeområdet (Nina C, Viktor, Josephine)

Events


Samarbejde med Platform K (Oliver A, Kevin, Jeanne, Viktor)



Festivaler (Mathias, Josephine, Nina C, Sofie)



Hjælp til sportsklubber (Marcus, Nina C)



Interne arrangementer (Mathias, Kevin, Oliver R, Viktor, Sofie)

Kommunikation/sociale medier


Instagram (Viktor, Louise)



Facebook (Nina C)
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Logo (Oliver A, Jeanne)
Reklame i Børnebyrådet og på uddannelserne (Nina M)

Evt.
Der er et forslag til, at Ungerådet skal etablere et samarbejde med Børnebyrådet.
Tim fortæller, at der netop er kommet ny sekretariatsbetjener for Børnebyrådet, og
at han kontakter hende for at aftale nærmere. Det tager muligvis noget tid, fordi
hun lige skal ind i opgaven.
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