Referat. Ungerådsmøde d. 15. marts
Deltagere: Helene W Henneberg-Johansen, Mette, Line Højsager Madsen og Andreas
Amdisen
Referent: Tram Truong Aagesen
UngOnsdag udvalg:
 Drøftelse af tilslutning til Ung Onsdag, hvor det typisk er de samme 3-4 deltagere,
som går igen
 Forslag til temaer til Ung Onsdag, herunder oplæg om hævnporno ved Emma
Holten, Køkken- og bagedyster, ”jam sessison” og ungdomspolitiske debatter.
 Fokus skal afgrænses efter bestemte temaer, nicher mv.
Kommunalvalg
 Ungerådet ønsker at være synlig på valgsteder, fx uddele stickers, kuponer til
madsteder mv.
 Ungeråd ønsker at opstille valgsteder på uddannelsesinstitutioner. Jeanette
undersøger mulighed for at opstille valgsteder på ungdomsuddannelser
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Mangler repræsentanter fra flere uddannelsesinstitutioner, herunder Learnmark,
EUD Tech, og Horsens Produktionsskolen.
Aftalt, at
o Andreas undersøger strukturen for elevråd på Learnmark
o Ungerødder kan med fordel forsøge at deltage på elevrådsmøder og fortælle
om Ungerådet og derigennem hverve nye medlemmer. Forslag om, at
ungerødder opsøger elevråd på deres respektive uddannelsesinstitution.

Ungerådet og samarbejde med Sønderbro Festival
Sylvia deltager og fortæller om Sønderbro festivalen, som er en økologisk og eco-friendly
madfestival med standere og musik. Festivalen forventes afholdt d. 27. maj.
Ungerådet viser interesse ift. at støtte op med ca. 20.000 kr. såfremt
 Det er synligt at Ungerådet støtter op om projektet, fx synligt logo
 Festivalen ikke er politisk
 Ungerådet kan få mere information om forventet omfang af besøgende
Forslag om at Ungerådet kontakter VIA om deres ”Innovation week” ift. at støtte op om
andre gode idéer og arrangementer.
Brug af Google Drev
Afstemning og flertal for, at stoppe brug af google drev. Fremadrettet bliver Ungerådets
private gruppe på Facebook deres kommunikationskanal, hvor ungerødder kan uploade
dokumenter, dagsordner mv,

Nedlægning af udvalg
Afstemning og flertal for at nedlægge udvalg. I stedet for skal der fremgå tovholdere på
udvalgsområderne, hvor Mette fortsat er tovholder for Ung Onsdag

Mødestruktur
 Drøftelse om flere, men kortere møder frem for få og lange møder
 Ungerådet fortsætter med åbne bestyrelsesmøder, hvor andre udover
bestyrelsesmedlemmerne kan deltage.

Torsdag d. 30. marts afholdes næste åbne ungerådsmøde hjemme ved hos Helene.

