Referat

Mødedato: 7.10.2020
Mødetid: Kl. 19.00-21.00
Mødested: GRUS City
Kongensgade 10, 8700 Horsens

Deltagere:
Oliver Hougaard, Jeanne Jakobsen, Kevin Olsen, Nina Christensen, Lucas Damkjær,
Sofie Clausen, Ida Friis, Aleksandrs Semernikovs, Josephine Ege, Buster Andersen,
Andro Hanani, Miki Pedersen, Julie Blom

Ikke tilstede:
Luisa Bæk, Viktor Sivertsen, Andreas Mørk

2. Ungerådsmøde

Velkommen og dagens program (19-19.05)
Tim byder velkommen og præsenterer dagens program. Særligt velkommen til Ida,
der er nyt medlem, og Julie der var formand sidste år, men som ikke var med på
opstartsmødet.

Oplæg v. Julie Due, Direktør GRUS City (19.05-19.35)
Direktør for GRUS City Julie Due fortæller om GRUS City og mulighederne for at
samarbejde med Ungerådet, herunder:






Kulturklubber, eks. Bogklub
Karaokeaftner og open mic
Madaftner hvor folk fra forskellige lande præsenterer madretter og andre
kulturelle tiltag. Det kunne eks. være, at der kommer en og fortæller om
livet på Sri Lanka
Der skal være flere events, der appellerer til internationale studerende fra
VIA, således beskrivelser af de forskellige events er på engelsk
Temaaftner med bestemt tema, eks. fransk tema med ost og vin

Vitus Bering Parken: Hvordan kan Ungerådet være med til at gøre den mere
populær, og hvilke events kunne man skabe?
Ungerådet foreslår bedre belysning og mange flere bænke, så der er flere steder
man kan sidde. Derudover kunne man lave arrangementer såsom picnic, koncerter,
etc.

Valg af bestyrelse/formandskab (19.40-20.10)
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 både to bestyrelsesmedlemmer og en
formand/næstformand. På baggrund af sidste års gode erfaringer hermed, bliver
Ungerådet enige om igen i år at vælge en bestyrelse samt formand og
næstformand.
Følgende vælges ind ved skriftlig afstemning:





Josephine (formand)
Aleksandrs (næstformand)
Lucas (bestyrelsesmedlem)
Jeanne (bestyrelsesmedlem)

Valg af temaer og inddeling i arbejdsgrupper (20.20-20.55)
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. Deadline for indstilling er senest d. 30. oktober.
Tim anbefaler, at Ungerådet selv laver indstillingen, men at han kan hjælpe ved
behov. Det er oplagt at sætte fokus på det punkt, der vedrører ungedeltagelse og
bruge Ungerådet som eksempel på inddragelse ved at liste nogle af alle de
aktiviteter op, som Ungerådet lavede sidste år.
Julie, Miki, Aleksandrs og Josephine 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 de temaer fra opstartsmødet, som Ungerådet forslog. Derudover
er der aktiviteter, som Ungerådet allerede er inviteret til:
-

Røgfri fremtid (Arbejdsgruppe: Oliver, Nina, Kevin, Jeanne)
GRUS (Arbejdsgruppe: Aleksandrs, Ida, Lucas, Josephine)
Børne- og uddannelsesudvalgsmøde
Udvikling af Havnen (Alle er interesserede – Tim aftaler et møde)
Revidering af rusmiddelpolitikken
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Arbejdsgruppe for events:
-

Oliver
Jeanne
Buster
Andro
Sofie
Lucas
Kevin.

Arbejdsgruppe for politik:
-

Josephine
Julie
Aleksandrs

Arbejdsgruppe for sociale medier:
-

Jeanne
Oliver
Nina

Julie har adgang til Ungerådets Facebook, så når der skal laves opslag, sendes
indhold til hende. Ligeledes har Oliver adgang til Ungerådets Instagram.
Ungerådet er enige om, at de i arbejdsgruppen for sociale medier skal sætte nogle
regler op for, hvad de må og ikke må og forsøge at lave nogle fælles rammer.
Ungerådet spørger til, hvorvidt det er muligt at få en Snapchat til Ungerådet – Tim
undersøger mulighederne.

Opsamling og tak for i dag (20.55-21.00)
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 også opmærksom på, at alle Ungerådets medlemmer skal huske at udfylde
samtykkeerklæringer. Der mangler p.t. underskrifter fra:
-

Nina
Sofie
Buster
Andro
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