Mødereferat
Økonomi og Administration UA
Mødedato: 16. november 2017
Mødetid: Kl. 16.00-18.00
Mødested: Rådhuset, mødelokale 3
Sagsnr. 17.00.00-A00-4-17
Deltagere: Helene Henneberg-Johansen, Julie Blom, Kaio Iliasoff, Maria Hestbek, Thomas
Højgaard, Andreas Nielsen, Vicky Outzen, Anders Starup, Mikkel Lund, Cathrina Kristensen,
Asta-Marie Overgaard, Rikke Østergaard Pedersen (mødeleder og referent) og Tim Nelson
(mødeleder og referent).
Gæster:
Ingunn Søndergaard Jacobsen, Sund By.

Ungerådsmøde
Velkommen og dagens program
Da der var en del nye ansigter, startede vi mødet med en kort præsentationsrunde 
Orientering og status fra de forskellige arbejdsgrupper
Ungerådet har indtil videre primært beskæftiget sig med et KV17-arrangement, som er blevet
en comedy night lørdag den 25. november på KulisseLageret for unge, som har stemt til
kommunalvalget. Ungerådet har reklameret for arrangementet på Facebook og Instagram og
overvejer at reklamere for det på ungdomsuddannelserne.
Til arrangementet den 25. november er ansvarsfordelingen følgende:
 Ansvarlig for dør/venteliste og garderobe: Kaio
 Ansvarlig for kontakt m.v. ift. komikere: Helene
 To til at stå i baren sammen med en baransvarlig: Anders og Mikkel
Derudover er der brug for, at så mange som muligt fra Ungerådet er med til at stille borde/stole
op og gøre klar, inden dørene åbner kl. 19. Kom kl. 18.15, så I kan nå at have alt klar.
Helene fortalte derudover om samarbejdet med Sund By i forhold til Inclusion-festivalen (se
også punktet nedenfor). Inclusion er en ny festival, som kommer til at ligge i maj måned, og
som skal kunne rumme alle unge i Horsens Kommune. Der var generelt stor opbakning til, at
Ungerådet deltager i planlægningen af festivalen.
Det Gode Ungeliv v. Ingunn Søndergaard Jacobsen
Ingunn fra Sund By fortalte om et nyt initiativ, ”Det gode ungeliv”, som handler om at lave
aktiviteter, som alle – også sårbare – unge kan deltage i. Som en del af Det Gode Ungeliv
planlægger Sund By bl.a. Inclusion-festival og et samarbejde med Food Maker. Ingunn
fortalte derudover om en mulig konkurrence om det gode ungeliv, som skal få kommunens
unge til at tænke over, hvad man kan skabe af nye inivitativer i Horsens, samt ugentlige
aktivitetsaftener for unge i Kildegade.
I forbindelse med Inclusion-festivalen er der behov for, at Ungerådet deltager i nogle af de
frivillige teams, som planlægger festivalen. Flere af Ungerådets medlemmer viste interesse for
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at deltage, så det blev aftalt, at Ingunn kontakter Ungerådet, når der er nogle mere konkrete
opgaver, hvor der er behov for hjælp.
Ungerådets organisering (valg af formand og næstformand og/eller bestyrelse)
Ifølge Ungerådets vedtægter skal Ungerådet senest på det andet ungerådsmøde beslutte,
om der skal vælges en formand og næstformand og/eller bestyrelse.
Ungerådet startere med en drøftelse for og imod bestyrelse, som endte ud i et flertal for både
at nedsætte en bestyrelse og en formand og næstformand. På den måde er der én formand,
der har det overordnede ansvar for Ungerådet, mens der samtidig er flere personer, der kan
deles om arbejdsopgaverne.
Der blev afholdt valg til bestyrelse og formand/næstformand ad flere omgange. Følgende blev
valgt ind i bestyrelsen:
 Helene (formand)
 Mikkel (næstformand)
 Kaio
 Julie
Shokkin Group Denmark v. Andreas Højgaard  Årshjul og arbejdsgrupper
Andreas Højgaard fra Shokkin Group havde desværre meldt afbud til mødet, og Tim
overtog derfor punktet. Tim fortalte, at det vil være en rigtig god idé for Ungerådet at lave
et årshjul, så Ungerådet har et overblik over hvilke aktiviteter, der skal laves.
Derefter snakkede Ungerådet om de arbejdsgrupper, de vil arbejde med, når KV17arrangementet er ovre:
 PR:
o Instagram: Have fokus på at vise udadtil, at Ungerådet laver arrangementer for
unge + beskrive hvad arrangementerne går ud på.
o Synlighed på skolerne eller på Kuben
o Synlighed til Open By Night
o Synlighed når juletræet tændes
o Deltage på fredagsbarer på uddannelsesinstitutionerne
o Medlemmer af arbejdsgruppen: Kaio, Maria, Julie, Vicky, Asta-Marie, Anders,
Thomas
 #UngOnsdag:
o Månedligt event
o Større fokus på PR – evt. reklamere for arrangementerne på morgensamlinger
og på plakater, som hænges på uddannelsesinstitutionerne.
o Medlemmer af arbejdsgruppen: Kaio, Maria, Julie, Vicky, Asta-Marie
 Inclusion festival:
o Helene deltager i styregruppen, og flere af Ungerådets medlemmer vil gerne
hjælpe til i forbindelse med festivalen. Ingunn fra Sund By kontakter Ungerådet,
når der er noget mere konkret.
 Ungdomspolitisk høringsret
o Børne- og Skoleudvalget har foreslået, at Ungerådet fremadrettet bliver
høringspart på nogle af de politikker, der laves.
o Medlemmer af arbejdsgruppen: Maria
Ungerådet vil desuden gerne have lavet noget merchandise med Ungerådets logo, hvor de
kan reklamere for Ungerådet.
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Opsamling og tak for i dag
Under opsamlingen blev følgende nævnt:
 Helene deltog på Børne- og Skoleudvalgets møde i sidste uge, hvor hun fortalte
udvalget, hvad der har fungeret godt i Ungerådet og hvilke udfordringer, der har været.
Udvalget var meget positive over for Ungerådets arbejde og vil gerne hjælpe jer, hvis I
får brug for det.
 Ungerådet planlægger en hyggeaften i løbet af december, hvor medlemmerne kan
samle op på dette møde, og hvor de kan hygge sig og lære hinanden bedre at kende

 Helene spurgte, hvad Ungerådet vil være med til at sponsorere rent økonomisk ift.
Inclusion-festivalen. Det blev aftalt, at Ungerådet venter med at træffe beslutning om,
hvad de vil sponsorere, indtil de har hørt mere om festivalen.
 Andreas fortalte, at han har meldt sig til NAUs landsmøde den 24.-26. november.
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