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Referat
Ungerådsmøde
Torsdag d. 10. november 2016 kl. 16.00 – 18.00 i mødelokale 2, Rådhuset.
Deltagere:

Helene Henneberg-Johansen, Ling Andersen, Jeppe Mølgaard, Nanna Kejlberg, Line
Svanggard, Anders Starup, Nete Kjærgaard, Amalia Aarby Virenfeldt, Line Højager Madsen,
Mette Paaske Sandberg, Kaio Yamamoto, Andreas Amdisen, Marcus Covarrubias

Afbud:

Thomas Højgaard

Fraværende: Emil Krog, Sebastian Rocca, Mikkel Jeppesen, Chris Aamand Jensen, Christian Russu, Sarah
Jurgensen, Mathias Aase, Sidse Møller, Jacob Becker
Mødeleder og referent:

Jeanette Grauballe

1. Velkommen og dagens program
Jeanette bød velkommen og præsenterede dagens program.
2. Ungerådets organisering
Ungerådet skulle fortage afstemning om, hvorvidt der skulle nedsættes et formandskab
eller bestyrelse. Dette dannede grundlag for en større debat om fordele og ulemper ved
valg af henholdsvis bestyrelse og formandskab. Syv ungerødder stemte for en bestyrelse
og seks ungerødder stemte for et formandskab. Dermed var der et lille flertal for
nedsættelse af en bestyrelse. Line M., Anders, Helene og Kaio blev valgt til bestyrelsen.
Fire genvalgte ungerødder var utilfredse med afstemningsresultatet, og de valgte, som
konsekvens heraf, at forlade Ungerådet. Thomas, Line S., Nanna og Nete er dermed ikke
længere en del af Ungerådet.
Bestyrelsen aftalte, at de den efterfølgende søndag ville mødes til en drøftelse, at den
videre retning for Ungerådet. Herunder blandt andet Ungerådets PR-strategi og
fokusområder.
Bestyrelsen ønsker fremadrettet en løbende status på Ungerådets økonomi. Jeanette tager
dette ønske til efterretning.
Der var også en drøftelse af, om en eller to ungerødder skal have ansvaret for
foreningspleje med henblik på, at skabe sammenhold i Ungerådet. Mette og Ling meldte sig
til opgaven.
3. Orientering om Ungerådets vedtægter og økonomi
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Jeanette orienterede om Ungerådets vedtægter og økonomi. Ungerødderne havde forud
for mødet fået tilsendt vedtægterne, og de havde mulighed for at komme med forslag til
vedtægtsændringer inden mødet. Sekretariatet modtog ingen forslag til
vedtægtsændringer, ligesom der på mødet heller ikke blev fremsat forslag.
Ungerådet har pr. 10. november et rådighedsbeløb på 132.000 kr.
4. Interview og gruppebillede v. Anna Ribold
Anne Ribold interviewede ungerødderne med henblik på, at udarbejde et opslag på ’En del
af flokken’. Herefter blev der taget gruppebillede af ungerødderne til brug i opslaget.
5. Pause med sandwich og sodavand
6. Nedsættelse af udvalg og valg af udvalgsformænd
Ungerådet valgte at nedsætte tre udvalgsgrupper, som er;
 #Ungonsdag
Der var enighed om, at Ungerådet nedsætter et udvalg til at videreføre arbejdet
med #Ungonsdag i Kulisselagret. Kaio blev valgt som udvalgsformand. Ungerådet
stemte for, at udvalget tildeles 15.000 kr. til #Ungonsdag-arrangementer året ud.
Det blev aftalt, at alle hjælper til i det omfang, som den enkelte har mulighed for.
 Kommunalvalg 2017
Ungerådet vedtog enstemmigt at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med
arrangementer i forbindelse med KV17. Udvalget består af Line M., Mette,
Pernille og Andreas. Dre blev ikke valgt en udvalgsformand. Dette gøres på
næstkommende møde.
 Fest for Unge i Horsens Kommune
Ungerådet ønsker at afholde en stor fest for alle unge i Horsens Kommune.
Udvalget består af Pernille, Anders, Line M., Mette og Helene. Der blev ikke valgt
en udvalgsformand, men dette drøftes på næstkommende møde. Ungerådet
ønsker at afsætte 50.000 kr. til en fest til januar. Sekretariatet skal have et udkast
til en plan, førend midlerne kan afsættes. Der er flere udfordringer, som melder
sig i forbindelse med etablering af et så stort arrangement. Hvor skal festen
foregå? Hvordan forholder Ungerådet sig til sikkerheden? Kan udfordringer
omkring udskænkning af alkohol overkommes? Osv. Jeanette vil understøtte
Ungerådet i at finde en realiserbar løsning. Udvalgsarbejdet drøftes på
næstkommende møde.
7. Orienteringspunkter
a. Landsmøde i NAU d. 25. – 27. november v. Line Svanggard
Netværket af Ungdomsråd afholder landsmøde d. 25. – 27. november, hvor
Ungerådet må sende to medlemmer af sted med stemmeret. Derudover kan øvrige
medlemmer deltage, dog uden stemmeret. Ling og Line M. var interesseret i at
deltage, men de ville lige tænke over det.
b. EYC 2017 – European Youth Consensus
Jeanette orienterede om, at Ungerådet har modtaget en invitation til at deltage i
European Youth Consensus 2017. Målgruppen er europæiske unge mellem 15 – 18
år fra skoler og demokratiske organisationer, og målet med arrangementet er, at
unge på tværs af landegrænser styrker deres stemme i den demokratiske debat og
medvirker til at skabe et bæredygtigt netværk. Horsens Kommune kan udpege seks
unge til at deltage i netværket samt det planlagte topmøde i Aarhus d. 10.-15.
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september 2017. Gennem produktioner og workshops vil de unge delegerede
gennem fem dage gennemtænke demokrati, rettigheder og bæredygtighed igennem
dialog og formidling gennem kunstneriske produktioner: musik, litteratur og
kunstværker. EYC2017 afholder udgifterne til ophold for de delegerede ved
topmødet. Det forventes, at 400 unge fra 15 forskellige europæiske lande deltager i
EYC2017.
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