Økonomi og Administration UA
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens

Økonomi og Administration UA
Mødedato: 15. marts 2018
Mødetid: Kl. 16.00-18.00
Mødested: Rådhuset, mødelokale 3
Sagsnr. 17.00.00-A00-4-17

Deltagere: Andreas Nielsen, Helene Henneberg-Johansen, Julie Blom, Kaio Iliasoff, Maria
Hestbek, Mikkel Lind, Rikke Østergaard Pedersen (mødeleder og referent) og Tim Nelson
(mødeleder og referent).

Ungerådsmøde
1) Velkommen og dagens program
Tim bød velkommen og præsenterede dagens program. Referatet fra sidste
ungerådsmøde blev godkendt.
2) Tilbud om gratis brochure/film om Ungerådet v. AD Media
Jonas fra AD Media fortæller om muligheden for, at Ungerådet kan få en
reklamefinansieret brochure eller film.
Brochuren fås i 2500 oplag og bliver sendt til Ungerådet. Den kan også fås som epage.
Ungerådet kan selv sende materiale til filmen, og ellers får de stillet et filmhold til
rådighed en hel dag.
For både film og brochure gælder det, at der vil være en projektleder, som støtter og
hjælper. Alt skal godkendes af Ungerådet, før AD Media sender det i tryk eller uploader
det.
Processen:
- AD Media kontakter sponsorer, så de ved, hvor meget økonomi de har
- De går i gang med at skrive drejebogen, og finder ud af, hvor meget tekst, og hvor
mange billeder, der skal være
- Der kommer en journalist ud og interviewer
- Det bliver sendt til godkendelse
- Det trykkes og bliver sendt rundt
- Det tager max tre måneder, men kan tage op til en måned før sponsoraftaler og
økonomi er på plads
Beslutning
Alle stemmer for tilbuddet, da Ungerådet i forvejen planlægger at lave en film.
Ungerådet vil gerne lave både film og brochure. Hvis Ungerådet skal vælge en af
delene, bliver det film.
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Rikke kontakter Thomas for at høre, hvor langt han er i video-processen. Hun
kontakter også Jonas og hører, om det er muligt med både brochure og film, samt
spørger til muligheden for at have indflydelse på sponsorater.
AD Media sender en samarbejdsaftale til Rikke, der viser, at Ungerådet ikke får nogen
omkostninger.
Ungerådet skal melde tilbage til AD Media i næste uge.

3) Opdatering fra bestyrelsen


Ungeborgmestermøde
o Status på hvad de har lavet i andre ungeråd
o Der var ikke så meget ideudveksling, men mere fællesskabsleg
o Ungerådene fra Aarhus og Silkeborg er ikke samme målgruppe
o Ungerådet snakkede med Skanderborg Ungeråd om muligt samarbejde,
fordi de minder meget om hinanden. De vil promovere hinanden og deltage
i hinandens arrangementer



Place2book
o Julie har lavet en bruger, som står i hendes e-mail. Hun lægger koden på
google docs
o Hun gennemgår, hvordan Place2book virker, så andre
ungerådsmedlemmer også kan stå for det til andre arrangementer

4) Radioprojekt med VLR




Maria har kontakt til VLR
Ungerådet overvejer at lave et fast radioprogram, hvor medlemmer fra Ungerådet
er værter
Et emne kan eventuelt være, hvordan unge forbereder sig på eksamen

Beslutning
Ungerådet aftaler, at de på næste bestyrelsesmøde drøfter, hvilket indhold de kan
lave.
Kaio laver et test-show på en halv time, som de kan prøve af i radioen, inden de ser,
om de skal fortsætte. Maria aftaler et møde med VLR.

5) Kort status fra tovholdere


Video (Thomas)
o Rikke følger op på, hvad status er



Inclusion (Helene)
o Styregruppen havde møde i sidste uge vedrørende status på Inclusion
o Der er styr på musikere, men der mangler foredragsholdere. Der er 2-3
timer, som mangler at blive fyldt ud. Helene har blandt andet kontaktet
BugAmok og Natur Retur
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o

Ungerådet skal hjælpe med at finde foredragsholdere, der beskæftiger sig
med noget grønt og bæredygtigt

Beslutning
Ungerådet er enige om, at de skal have en stand, hvor de fortæller om Ungerådet.
Alle hjælper med at finde foredragsholdere og sender forslag til Helene.


Brætspilsaften
o Ungerådet har holdt én brætspilsaften
o Sund By og Move vil gerne være med, og arrangementet kan være på
Musikstedet fremadrettet
o Der skal laves en plan for, hvor tit det skal være
o Kaio foreslår, at de dropper #ungonsdag, og nøjes med at have ét
arrangement om måneden, som lige nu er brætspil og eventuelt noget
andet fremadrettet
o Mikkel foreslår, at de har arrangementer to gange om måneden: én dag
med brætspil og én dag med noget andet



Samarbejde med foreningen mod ensomhed
o Der afholdes ’Varme hveder dag’ d. 26. april



Samarbejde med DFUNK (Julie)
o DFUNK er ikke interesseret i at samarbejde med Ungerådet



Aprilevent (Kaio og Helene)
o April-eventen er droppet til fordel for Comedy Night



NAU’s madkursus (Andreas)
o Andreas har møde med NAU d. 16/3 angående madkursus



Arrangement om eksamensangst (Julie)
o Afholdes d. 23/5. Ungerådet har besluttet at afsætte 15.000. kr.

6) Afstemning om forslag til vedtægtsændringer (vedlagt som bilag)
Der er flertal for vedtægtsændring om, at bestyrelsen disponerer over 10.000 kr.
Da vedtægtsændringer jf. Ungerådets vedtægter besluttes med simpelt flertal på to
møder i træk, skal Ungerådet til næste møde stemme om vedtægtsændringen endnu
en gang, før ændringen træder i kraft.

7) Ny formand v. Helene
Der er enighed om, at Helene fortsætter som formand på trods af, at hun har fået
mindre tid.
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8) Diverse orienteringer og opfølgninger


Arrangement på KulisseLageret d. 18/3
o Mikkel, Anders og Kaio står i bar, og Helene hjælper Backstage.



Events generelt
o Rikke informerer om, at Ungerådet skal være opmærksomme på, at de har
alle detaljer på plads, inden de offentliggør events. Eks.: præcis tidspunkt,
godkendte kontrakter, etc.



Opfølgning på Ungerådets ønske om at anvende økonomiske midler til lokale
o Rikke informerer om, at Ungerådet ikke må bruge deres budget til lokaler,
men at der er kommunale lejemål, som de kan bruge
o Kaio fortæller, at Ungerådet gerne må bruge Musikstedet, og Ungerådet er
enig om at benytte sig af Musikstedet til interne møder o.l. indtil videre



Ungerådets hjemmeside
o Tim præsenterer Ungerådets nye hjemmeside og indhold
o Ungerådet vil gerne have en fane med tidligere og fremtidige arrangementer
samt en fane med information om medlemmerne
o Der skal tilføjes et link til Ungerådets Instagram-konto
o Helene efterspørger en Horsens-mail til Ungerådets formand
Beslutning
Helene sender billeder til Tim og Rikke, som kan bruges til hjemmesiden.
Ungerådets medlemmer sender information til hjemmesiden til Tim og Rikke
samt ideer til andre faner
Rikke undersøger muligheden for, at Ungerådets formand kan få en
Horsens-mail.

9) Eventuelt
Andreas udfylder skema om Ungerådets aktiviteter (2. halvår 2017) til NAU
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