Referat

Mødedato: 10.11.2020
Mødetid: Kl. 17.00-18.00
Mødested: Microsoft Teams

Deltagere:
Luisa Bæk, Kevin Olsen, Lucas Damkjær, Aleksandrs Semernikovs, Josephine Ege,
Miki Pedersen, Julie Blom

Ikke tilstede:
Nina Christensen, Jeanne Jakobsen, Viktor Sivertsen, Andreas Mørk, Oliver
Hougaard, Sofie Clausen, Buster Andersen, Andro Hanani

3. Ungerådsmøde

Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen og præsenterer dagens program. Selvom det fungerer bedst
med fysiske ungerådsmøder, er det godt, at vi kan mødes virtuelt, når det er
nødvendigt. Forhåbentligt er det muligt at mødes fysisk til næste møde d. 10.
december.

Orienteringer
NAU Landsmøde
Netværket af Ungdomsråd (NAU) afholder online landsmøde d. 21. november, hvor
alle medlemmer fra Ungerådet har mulighed for at melde sig til her senest d. 15.
november.
Tim opfordrer til, at et par af Ungerådets medlemmer prøver at deltage for at få et
indblik i, hvad NAU går ud på, og hvordan vi som ungeråd kan bruge dem
fremover. Det er muligt at læse mere om landsmødet på Facebook her.

Folkeoplysningsrådet
I foråret 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.
Tim har uploadet alle informationer om Ungerådets rolle i udpegningen her.
Det er muligt at læse mere om Folkeoplysningsrådets formål her.

Ungerådets hjemmeside
Tim viser Ungerådets hjemmeside frem, herunder nye billeder på siden af alle
medlemmer samt opdatering af Ungerådets aktiviteter. Der mangler stadig
samtykkeerklæringer på Nina, Sofie, Buster og Andro.

Børne- og uddannelsesudvalgsmøde
Tim orienterer om, at Ungerådet bliver inviteret med på Børne- og
uddannelsesudvalgsmøde. Det bliver formentligt i januar, og temaet er frafald. På
næste ungerådsmøde i december, vil Tim fortælle mere, og Ungerådet kan finde de
medlemmer, der skal deltage.

Ungdommens Folkemøde
Tim fortæller, at han længe har tænkt, at Ungerådet skulle prøve at deltage i
Ungdommens Folkemøde. I år er det gjort digitalt, og det er derfor en oplagt
mulighed for alle medlemmer at deltage for at se, hvad det går ud på. Folkemødet
afholdes digitalt d. 18. november, og tilmelding foregår her. Det er muligt at læse
mere om Ungdommens Folkemøde her.

Havnen (udskudt)
Alle medlemmer er meget interesserede i at besøge Havnen og være med til at
komme med forslag til, hvordan Havnen skal udvikles, så den rammer de unge.
Grundet Corona er samarbejdet med Havnen lige p.t. sat i bero, men så snart det
er muligt, vil Tim arrangere et møde.

Grøn Fest v. Helene Henneberg-Johansen
Helene fra Grøn Fest fortæller om konceptet og mulighederne for Ungerådets
deltagelse. Se slides her.
Alle medlemmer der deltager i mødet er enige om at afsætte 30.000. kr. til Grøn
Fest. Ungerådet skal blandt andet have en stand, hvor de laver aktiviteter og
spreder budskabet om Ungerådets arbejde. Tim foreslår, at der nedsættes en
arbejdsgruppe på næste ungerådsmøde, der skal komme med konkrete ideer til
Ungerådets rolle.

Status på arbejdsgrupper







Ungdomskommuneprisen (Julie, Miki, Aleksandrs, Josephine)
Røgfri fremtid (Oliver, Nina, Kevin, Jeanne)
GRUS (Aleksandrs, Lucas, Josephine)
Events (Oliver, Jeanne, Buster, Andro, Sofie, Lucas, Kevin)
Politik (Josephine, Julie, Aleksandrs)
Sociale medier (Jeanne, Oliver, Nina)

Side 2

Indtil videre er alle Ungerådets kræfter sat ind på at lave en ansøgning til
Ungdomskommuneprisen 2021. Tim roser den flotte ansøgning og opfordrer til, at
alle arbejdsgrupper får startet på arbejdet, så der er noget at gå videre med til
næste ungerådsmøde.
Luisa kobler sig på arbejdsgrupperne GRUS og sociale medier.
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