Referat

Mødedato: 12.10.2021
Mødetid: Kl. 17.00-19.00
Mødested: Platform K
Madevej 2, 8700 Horsens

Deltagere:
Mathias Dølby, Viktor Sivertsen, Nina Myklebust, Louise Sørensen, Oliver Richardy,
Rasmus Enemark, Nina Christensen, Kevin Olsen, Josephine Andersen, Oliver
Albæk, Jeanne Jakobsen, Marcus Follmann

Ikke tilstede:
Nikolaj Engholm, Frederik Møller, Albana Krasniqi, Philip Andersen, Morten
Pedersen, Lucas Damkjær, Jonathan Carlsen

2. Ungerådsmøde

Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen og præsenterer dagens program. Særligt velkommen til
Nina, der er nyt medlem af Ungerådet.

Oplæg v. Julie Due, Platform K
Julie Due fortæller om Platform K og mulighederne for at samarbejde med
Ungerådet. Ungerådet kommer med følgende forslag til events på Platform K:




Escape Room
Kagedyst/Den store Bagedyst
Dungeons and Dragons

Valg af bestyrelse/formandskab
Ifølge Ungerådets vedtægter skal Ungerådet senest på det andet ungerådsmøde
beslutte, om der skal vælges formand og næstformand og/eller bestyrelse.
Sidste år havde Ungerådet to bestyrelsesmedlemmer og en formand/næstformand.
Josephine (sidste års formand) fortæller om, hvad det indebærer at sidde i
bestyrelsen samt være formand/næstformand.
Ungerådet vælger at have en bestyrelse samt et formandskab.
Ifølge vedtægterne skal Ungerådet holde bestyrelsesmøde minimum en gang om
måneden. Møderne er åbne for alle, og der udsendes dagsorden og efterfølgende
referat fra alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen disponerer over 10.000. kr., og de træffer beslutning med 3/5 flertal.

Følgende vælges ind ved afstemning:






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

Valg af temaer og inddeling i arbejdsgrupper
Tim præsenterer muligheden for at indstille Horsens Kommune til
Ungdomskommuneprisen, der hvert år kåres af Dansk Ungdoms Fællesråd. Prisen
har til formål at belønne kommuner, der gør en ekstra indsats for ungeinddragelse,
eks. skabe gode rammer for ungdomsforeninger eller etablere ungeråd.
Der skal udarbejdes en skriftlig indstilling på 1-2 sider, og der uddeles en præmie
på 10.000. kr. til vinderkommunen. Ansøgningsprocessen er netop åbnet, og
deadline for indstilling er senest d. 30. november kl. 12.
Tim anbefaler, at Ungerådet selv laver indstillingen, men at han kan hjælpe ved
behov. Tim foreslår, at Ungerådet tager udgangspunkt i indstillingen fra sidste år,
da det er samme kriterier (deltagelse, fritidsliv og foreningsliv, livsmuligheder),
men at de evt. kan tilføje noget om Platform K, Campus, DK2020, osv. samt nogle
af de konkrete politiske tiltag Ungerådet har været involveret i.
Tim har oprettet en Google Docs mappe med links til indstilling og kriterier.
Josephine, Viktor, Nina C og Marcus melder sig til at indgå i arbejdsgruppen og
skrive indstillingen.
Tim foreslår, at Ungerådet som minimum er fire personer pr. arbejdsgruppe, og at
de starter med små arrangementer/projekter for at komme godt i gang. Derudover
anbefaler han, at de mødes relativt hurtigt efter dagens møde for at drøfte,
hvordan Ungerådet bedst muligt skal organisere arbejdet samt hvilke temaer, der
skal arbejdes med.
Tim præsenterer temaer fra opstartsmødet, som Ungerådets medlemmer melder
sig på:

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






Havnen/havnebadet (spildevand)
’Vildt liv tilbage til Horsens’ (DSV)
’Åen tilbage til Horsens’
Grøn by
DK2020
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Trafik
(Mathias, Nina C, Viktor, Marcus, Rasmus)





Bedre parkeringsforhold (eks. ved uddannelser)
Offentligt transport
Trafiklys
Belysning i byen (i og uden for byen)

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



Deltagelse i Børne- og Uddannelsesudvalget
Motivation til at få uddannelse og job

Økonomi på ungeområdet
(Nina C, Viktor, Josephine)



Inputs til budgetter på ungeområdet
Boliger til unge (priser)

Events
Samarbejde med Platform K
Oliver A, Kevin, Jeanne, Viktor






Banko-event evt. som sponsor
Koncerter
Stand up
Open mic
Karaoke

Festivaler
Mathias, Josephine, Nina C



GRØN FEST
Wall of Sound

Hjælp til sportsklubber
Marcus, Nina C
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Kommunikation/sociale medier
Instagram
Viktor, Louise

Facebook
Nina C

Ungerådets logo
Oliver A, Jeanne

Reklame i Børnebyrådet og på uddannelserne
Nina M

Mathias, Kevin og Oliver R står for at planlægge interne arrangementer.

Opsamling og tak for i dag
Tim fortæller, at alle arbejdsgrupperne er mere eller mindre forbundet, men at det
er vigtigt at have nogle mindre grupper, der hver især har ansvaret for de enkelte
aktiviteter.
Tim gør opmærksom på, at NAU’s Landsmøde afholdes d. 19-21. november i
Middelfart.
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