Ungeenheden

Referat

Mødedato: 21.03.2019
Mødetid: kl. 16.00-18.00
Mødested: Rådhuset, mødelokale 3
Deltagere:

Mathias Guldberg, Helene Henneberg-Johansen, Vicky Outzen, Louise
Roy, Julie Blom, Johan Hørstrup, Marie-Louise Larsen, Søren Ytting,
Tim Nelson

Afbud:

Rune Boysen Løn, Andreas Møller, Homayoon Yaqubee, Michelle
Nichum, Mathias Roed Nielsen, Emma Søndergaard

4. ungerådsmøde
Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen og præsenterer dagens program.
Referatet fra tredje ungerådsmøde d. 29. januar godkendes.
Tim byder velkommen til Louise Roy, som er nyt medlem af Ungerådet.

Afstemning om vedtægtsændring
§ 13: Såfremt et medlem af Ungerådet har været inaktiv i mindst fire måneder vil
vedkommende blive meldt ud af Ungerådet, medmindre der er en undskyldelig
grund hertil. Inaktivitet defineres her som manglende deltagelse i Ungerådets
officielle møder samt manglende respons på Facebook, mail og lignende. Det er
formanden for Ungerådet, der håndhæver denne vedtægt.
Alle tilstedeværende medlemmer af Ungerådet stemmer for vedtægtsændringen for
andet ungerådsmøde i træk, hvorfor vedtægten træder i kraft.

Ungerådets mødeform v. Tim
Tim er ny sekretariatsbetjener af Ungerådet og spørger til, hvilke ønsker
medlemmerne har fremover for Ungerådet, herunder hvordan mødeform og
kommunikation skal være.
Formål
Julie er medlem pga. det sociale, og fordi hun føler, at hun kan være med til at
gøre en forskel for unge i Horsens Kommune.
Søren er med for blandt andet at repræsentere unge med autisme.
Mathias kommer for at dele erfaringer om døve og for at være med til at generere
ideer samt gøre en forskel for andre mennesker.

Vicky påpeger, at de samarbejder med mange aktører i kommunen, og at hun har
fundet ud af, at det kan være svært at indføre nye tiltag, hvilket har givet hende
forståelse og respekt for politisk arbejde.

Mødeform
Helene foreslår, at bestyrelsen skal finde et ungerådsmedlem, der kan være
mødeleder fra gang til gang til de officielle ungerådsmøder. Tidligere har de holdt
mange bestyrelsesmøder, som var åbne for alle medlemmer, hvilket hun gerne vil
gøre igen.
Det bakkes op af Julie, der mener, at bestyrelsen skal spille en større rolle end det
har været tilfældet i år, hvor der ikke har været nogen bestyrelsesmøder. Det er
vigtigt at afholde møder udover de officielle møder, hvor medlemmerne kan drøfte
temaer, som præsenteres til de officielle møder. Bestyrelsen skal tage mere
ejerskab og lave struktur for arbejdet i Ungerådet.
Det er mindre formelt, når Ungerådet selv mødes i fritiden, men Julie slår fast, at
det er nødvendigt med de formelle og officielle møder, da det er forskellige ting,
der kommer ud af de to typer møder. Tims rolle er at formidle og svare på
spørgsmål om de formelle ting såsom økonomi, mens Ungerådet selv skal finde
temaer de gerne vil arbejde med.
Mathias foreslår, at de til tider kan afholde møder over computer, så folk kan
kommentere på hinandens møder og komme med spørgsmål. Derudover vil han
gerne deltage mere aktivt, og foreslår, at bestyrelsen uddelegerer opgaver, så
medlemmerne ved, hvad de skal gå i gang med.
Vicky peger på, at den nuværende form med mange arbejdsgrupper ikke fungerer
optimalt, fordi det er meget personafhængigt. Det kan være problematisk, idet det
varierer, hvor meget overskud der er til at arbejde med Ungerådet. Julie foreslår, at
de arbejder flere medlemmer sammen om få temaer fremfor få medlemmer i
mange arbejdsgrupper. Alle er enige om den nye struktur, hvor medlemmerne slår
sig sammen og satser på færre arrangementer. Alle er ligeledes enige om, at
kommunikationen primært skal foregå over Facebook fremadrettet.
Mathias vil gerne mødes socialt uden for bestyrelsen, så medlemmerne kan lære
hinanden at kende og kan udvikle sig sammen. Det kan hjælpe til at give en bedre
forståelse af hinanden.
Alle er enige om, at det sociale aspekt skal fylde mere, og at de skal afholde nogle
arrangementer for Ungerådets medlemmer såsom fællesspisning i forbindelse med
møder.
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Ungerådets forbrug v. Tim
Tim gennemgår Ungerådets forbrug for 2018.
Helene spørger til, om Ungerådet kan hæve det samlede beløb til Grøn Fest til
60.000 kr. Tim undersøger muligheden.

Orientering og status fra de forskellige arbejdsgrupper
Ungehus
Gruppen er stadig i idéfasen, men de har været på inspirationstur i Vejle.
Samarbejde med VIA
Helene fortæller, at de vil lave en velkommen-hjem-fest, hvor de præsenterer en
masse mad- og drikkevarer fra dansk kultur og viser de udvekslingsstuderende,
hvilke muligheder der er i Horsens.
Folketingsvalg
Det er svært at få andre ungeråd med på at lave en fælles video med youtuberen
Lakserytteren. Indtil videre har Helene lavet en aftale med Skanderborg Ungeråd,
og Tim foreslår, at de kan mødes med Børnebyrådet, der gerne vil være med.
Helene og Julie aftaler et møde med Børnebyrådet.
Politisk arbejdsgruppe
Tim roser den flotte artikel om Ungerådet, der handler om, at Ungerådet får
mulighed for mere politisk indflydelse. Lone Ørsted har foreslået, at Ungerådet kan
komme med til to udvalgsmøder om året, hvor politikere kommer med temaer den
ene gang, og Ungerådet den anden gang. Tim opfordrer til, at Ungerådet griber
muligheden og får arbejdet med temaer, der optager dem og deres omgangskreds.
Lone Ørsted har snakket med Helene om, om at de til første udvalgsmøde kan
drøfte bevægelse i skolen, fordi flere unge dropper fritidsaktiviteter. Ungerådet
arrangerer et temamøde, hvor de drøfter det.
Alle er begejstret for muligheden for mere politisk indflydelse, og Vicky påpeger, at
mange unge klager over, at de ikke bliver hørt. Tim opfordrer til, at medlemmerne
snakker med deres klassekammerater, så de ikke kun repræsenterer dem selv,
men alle unge i Horsens.
Ungerådspleje
Vicky vil gerne lave teambuilding i Horsens sammen med Ungerådet. Det kunne
også være bowling eller en anden aktivitet, men der skal være noget, som kan
ryste dem bedre sammen. Louise og Helene vil gerne lave nogle teambuildingøvelser og spise aftensmad sammen efterfølgende. Mathias foreslår Escape Room
og melder ind med, at han også kender nogen, der kan hjælpe med teambuilding.
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Alle er enige om, at deltagernes engagement i Ungerådet styrkes ved at arrangere
sociale arrangementer samt afholde temamøder fremfor arbejdsgrupper. Det
foreslås, at der skal laves en længere dag med mere fokus på det sociale til
opstartsmødet næste år, hvor medlemmer fra tidligere år bidrager og kommer med
inputs.

Oplæg om Projekt F.U.G.L.E v. Trine Julie Køhler
Trine Julie fortæller om Projekt Fællesskab for Unge Glade på Livets Events
(F.U.G.L.E).
Ungerådet er meget interesseret i projektet, og de aftaler at lave et gensidigt
samarbejde, hvor de udveksler ideer og deler arrangementer på tværs.

Helenes punkter
Butikken
Ungerådet har fået en butik i Bytorv Horsens, hvor unge kan mødes og lave lektier,
arbejde, osv.
Ungerådet skal have fundet et navn til butikken. Helene laver et opslag på
Facebook, hvor medlemmer kan melde ind med forslag. Indtil videre er der
følgende forslag: Kulturfabrikken, Kulturbutikken, Ungerådets Free Space.
Ungerådet vil gerne lave roll ups med information om, at det er Ungerådet og
Airhouse, der har butikken.

Grøn Fest
I år er datoen for Grøn Fest d. 11. maj kl. 11.30-19.00.
Louise og Helene har været i Aarhus for at hverve folk, og det ser lovende ud.
Derudover har Mostock Festival kontaktet Helene for at få hjælp til afholdelse.
Ungerådet aftaler at holde et møde herom i næste uge.
Andet
Horsens som studieby v. Anna Ribold
Anna Ribold præsenterer kampagnen ’Horsens som studieby’ og beder Ungerådet
tænke over, hvad der kendetegner Horsens som studieby. Helene opretter en tråd
på Facebook, hvor Ungerådet kan komme med inputs.
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