Sagsnr. 17.00.00-A00-6-15

Referat

UNGERÅDSMØDE
Torsdag d. 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 på Horsens HF & VUC
Deltagere:

Line Madsen, Tobias Bregenov, Guldar Jamil, Line Svangaard, Jonatan Sommer, Pernille Juhl,
Sidse Møller, Thomas Højgaard, Kenneth Vas, Nanna Kejlberg, Jeppe Mølgaard (mødeleder)
og Rikke Østergaard Pedersen (ref.)

Afbud:

Janne Møller Skjødt, Mette Bak, Asta Augusta Lind, Daniel Madsen.

Fraværende: Frederik Møller Hansen, Melanie Fulton Buch, Malene Strand, Ulrik Crüger Ahm, Olivia
Randlev Poulsen, Oliver Vinberg Kofoed, Zilas Thestrup, Jonas Hornbek, Maiken Nymand
Andersen, Inna Simeonova, Dan Stratan, Freja Birkmann Nielsen, Marcus Mørup, Oliver
Gulddahl Nielsen, Oliver Bjerregaard.
1. Velkommen og dagens program
Jeppe bød velkommen.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Status ved arbejdsgrupper
Arbejdsgrupperne gav status på deres arbejde siden sidste møde.
Line orienterede om, at Ungerådets spørgeskema vedr. studenterhus er blevet sendt ud. Pr. 10. december
er der modtaget 155 besvarelser.
3a. Ungerådets repræsentant i Udvalg for Internationalisering og Integration
Jeppe orienterede om, at han har været midlertidigt udpeget som Ungerådets repræsentant i Udvalget for
Internationalisering og Integration.
Ungerådet stemte om, hvem der fremadrettet skal repræsentere Ungerådet i udvalget. Jeppe blev
enstemmigt valgt til at fortsætte som Ungerådets repræsentant.
4. Vedtægtsændringer
Ungerådet stemte om forslag a) - l) til vedtægtsændringer. Se forslagene i særskilt bilag.
Forslag a), e), h), k) og l) blev godkendt, mens forslag f), g), i) og j) blev forkastet. Forslag b), c) og d) blev
udskudt til senere på skole-/studieåret.
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5. Budget
Jeppe orienterede om Ungerådets foreløbige forbrug i 2015. Ungerådet besluttede at bruge penge på
følgende inden udgangen af 2015: termokopper med logo, kondomer med logo, spiralblokke, jakker med
logo, samt hyring af komiker i forbindelse med DemokratiStafetten.
Derudover godkendte Ungerådet at bruge 5.000 kr. i det nye regnskabsår 2016 på præmier i forbindelse
med Ungerådets igangværende spørgeskemaundersøgelse.
6. Ungerådet fremover
Jeppe foreslog, at Ungerådet laver en plan for rådets kommende aktiviteter, både for at få overblik over,
hvad Ungerådet skal lave, og for at få overblik over kommende udgifter. Ungerådet aftalte at holde en
workshop-dag midt i januar, hvor medlemmerne af Ungerådet kan lægge en plan for de kommende
aktiviteter.
Line orienterede om, at hun kan lægge opdateringer, events m.v. på Ungerådets facebook-side. Ungerådets
medlemmer skal blot sende til Line, hvis de har nogle beskeder, som er relevante at dele på Ungerådets
facebook-side.
7. Orientering om landsmøde i NAU
Line orienterede om, at Ungerådet havde 6 repræsentanter på NAUs landsmøde i november, og at NAUarrangementer generelt er et godt forum for videndeling med andre ungdomsråd.
Jeppe er kontaktperson for NAU i Horsens.
8. Evaluering af Ungerådets event 3. december
Punktet udgik.
9. Eventuelt
Bilag:
- Referat fra sidst
- Vedtægter
- Budget

2

