1. 16.00-16.10: Velkommen og fremlæggelse af dagsordenen
2. 16.10-16.20: Snak om valgsteders flytning
3. 16:20 – 17.20: Arrangementer i resten af Ungerådsåret (juni – september)
3.1. Grøn Fest
- Ungerådet giver 20.000 kr.
Rådhusparken
Fredag d. 19. bygges pallemøbler, og der er brug for frivillige.
Bod – reklame for Ungerådet – Ingen plan for hvem der står for boden. JG anbefaler at der
udarbejdes en plan for aktiviteterne i boden. Evt. en spørgeskemaundersøgelse.
JG efterspørger kontooplysninger.
Anbefaler at man bruger andre reaktioner end Likes
Grøn fest – facebook side, En del af flokken, pressen, Tv2, TvHorsens - Borgmesteren
kommer ikke.
Plakater – Ungerådet har lavet nogle, men status kendes ikke.
JG får afhentet plakater, som leveres til information – afhentes mandag
Ungerødderne godkender brug af midler til Grøn fest
3.2 Sommerfesten på Jernlagret
- Planlægning af festen Stadig på idéplan, brug for idéer. Der mangles en arbejdsgruppe – line 22.,24., 25. maj
Line, Helene og Kaio mødes d. 24. maj. Aftaler tidspunkt senere
Forslag til emner: grill-fest og sportsaktiviteter(Volleyball) – ungerådet giver pølser og brød
Arbejdsgruppen udarbejder et koncept og dato for arrangementet.
Ungerødderne afsætter 20.000 kr. til brug til arrangementet
3.3 Gaming Event - udskydes til næstkommende møde
- Opdateringen på festen
- Budget
15. – 16. september – lokaler er booket (Forum)
3.4 ”Drive in” Biograf
- Planlægning af begivenheden
- Snakke med kommunen og Bilka
- Lærred 10m*8m – leje
- Projektor – leje

Idébasis – udfordringer med at finde projektor og lærred. Arrangementet drøftes på
arbejdsgruppemødet d. 24. maj. Der udarbejdes plan for arrangementet.
20.000 kr. afsat til drive In biografi
4. 17.20 – 17.50: Aftensmad
5. 17.50 – 18.05: PR af vores sociale medier
- Optimere vores Facebook
Svært at lave opslag, når der ikke er planlagte arrangementer. Evt. en mulighed at præsentere
ungerådsmedlemmer.
JG forslår, at Ungerådet lader sig inspirere af andre
Kaio fortæller, at han har talt med ungerådsmedlem fra Skanderborg, og de er interesseret i at
lave et samarbejde med Horsens og evt. Silkeborg. Opstartsarrangement – evt. invitere en
repræsentant fra andre Ungeråd. Rasmusb92@hotmail.com
Det er vigtigt, at man reagerer på opslag på facebook – og gerne dele opslag.
Arbejdsgruppe vil udarbejde retningslinjer for præsentation af ungerødder.
Opfordre venner til at like Ungerådets side.
- Få en Instagram – Instagram udskydes til at facebook er godt oppe og køre.
- JG: Henvendelse fra Andreas Kaalund fra AD Media – tilbud om omkostningsfrie
brochure/film omkring Ungerådets arbejde – Kan være relevant i forhold til sommerens
aktiviteter og det kommende valg til Ungerådet.
Husk at tage billeder og videoer af arrangementer
6. 18.05 – 18.20: Mødedeltagelse
- Krav
- Gå rundt til skolerne –Ungerådet vil besøge elevrådene på skolerne til august.
Dagsordensættes på næstkommende møde.
7. 18.20 – 18.40:Overordnet budget for resten af 2017
- Mette snakker
225.000 kr.
8. 18.40 – 19.00:Ungdomshus i det nye campus område
Ungerådet skal fastholde ønsket om et Ungdomshus. Ungdomshuset skal være for alle unge i
Horsens og ikke kun for VIA-elever. Et punkt for det kommende Ungeråd – der skal tages stilling til
det på et af de første møder.

Evt. Deltagelse i Middelalderfestival – dagsordenssættes på næstkommende møde
Næste bestyrelsesmøde d. 2. juni kl. 17.00 – 21.00. Mødested aftales efterfølgende

