Referat

Mødedato: 10.10.2019
Mødetid: kl. 16.00-20.00
Mødested: Ungdomsskolen Horsens
Falstersgade 24, 8700 Horsens

Deltagere:

Julie Blom, Christian Raarup Sørensen, Oliver Albæk Hougaard, Albin
Krasniqi, Lucas Damkjær, Josephine Ege Andersen, Rasmus Findal
Hallen, Sheila Sejr, Tim Nelson

Afbud:

Natasha Sejer Vilhelmsen og Line Junge Pedersen

2. ungerådsmøde
Tim byder velkommen til Christian Raarup Sørensen og Sheila Sejr, der er nye
medlemmer af Ungerådet.

Valg af bestyrelse/formandskab
Ifølge Ungerådets vedtægter skal Ungerådet senest på det andet ungerådsmøde
beslutte, om der skal vælges en formand og næstformand og/eller bestyrelse.
Ungerådet drøfter fordele og ulemper ved de forskellige muligheder. Sidste år
havde Ungerådet både en bestyrelse og en formand/næstformand, hvilket
fungerede godt, da formanden/næstformanden dermed ikke står alene, fordi de har
en bestyrelse at ”falde tilbage på”. Det giver desuden en større fleksibilitet, da flere
inkluderes. Hvis der kun er en bestyrelse, kan der mangle én til at tage styringen.
Ungerådet bliver enige om igen i år at vælge en bestyrelse og en formand og
næstformand.
Følgende vælges ind i bestyrelsen ved afstemning:
 Julie (formand)
 Albin (næstformand)
 Josephine
 Oliver

Valg af temaer og inddeling i arbejdsgrupper
Tim foreslår, at Ungerådet minimum er fire personer pr. arbejdsgruppe, og at de
starter med små arrangementer for at komme godt i gang. Ungerådets medlemmer
er enige heri, og det aftales, at alle Ungerådets medlemmer mødes for at drøfte,
hvordan de bedst muligt skal organisere arbejdet samt hvilke temaer, der skal
arbejdes med.
Josephine har forhørt sig blandt andre unge om mulige temaer som Ungerådet kan
arbejde med. Her nævnes følgende temaer: Bustider, busruter, bordfodboldborde
rundt i byen, et sted man må spille højt musik, containere som et sted for unge og
til at lave arrangementer.

Tim fortæller, at der på næste ungerådsmøde kommer to gæster, som arbejder
med planstrategi, og de kommer for at høre Ungerådets bud på, hvordan man kan
indrette byen for, at det bliver en god unge-by. Tim foreslår, at Ungerådet tager
nogle af Josephines fremlagte temaer med på dette møde.
Ungerådet bliver enige om at mødes inden næste ungerådsmøde for at forberede
emner og forslag til planstrategien.
Udover de temaer som Josephine har foreslået, drøftes det, at Ungerådet kunne
arrangere events omkring højtider, eksempelvis Halloween, jul og påske, de kan
lave brætspilsaftner, karaoke og open mic.
Sheila byder ind med, at hun kan tage billeder, når Ungerådet laver arrangementer,
og Oliver vil gerne stå for Instagram-kontoen. Tim sender password til Oliver, så
han kan lægge noget op, når Ungerådet holder møder, laver arrangementer og
andet.
Julie laver messenger-grupper for de forskellige mødefora i Ungerådet (eksempelvis
bestyrelsen og møde om planstrategi).

Invitation til NAU Landsmøde (22-24. november)
Tim fortæller, at Ungerådet er inviteret til NAU Landsmøde. Invitationen kan findes
på dette link, og ydermere uploader Tim det i Ungerådets Facebookgruppe.
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