Ungeenheden

Referat

Mødedato: 23.05.2019
Mødetid: kl. 16.00-18.00
Mødested: Rådhuset, mødelokale 5
Deltagere:

Helene Henneberg-Johansen, Louise Roy, Julie Blom, Marie-Louise
Larsen, Homayoon Yaqubee, Tim Nelson

Afbud:

Johan Hørstrup, Mathias Guldberg, Rune Boysen Løn, Andreas Møller,
Søren Ytting

5. ungerådsmøde
Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen og præsenterer dagens program.
Referatet fra fjerde ungerådsmøde d. 21. marts godkendes.
Tim fortæller, at Vicky Outzen og Mathias Roed har meldt sig ud af Ungerådet
grundet mangel på tid.

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget
Tim fortæller, at 2-3 repræsentanter fra Ungerådet er inviteret til møde i Børne- og
Uddannelsesudvalget d. 12. juni kl. 15., hvor Ungerådet skal deltage i de to første
punkter. Sagen, der behandles på mødet, er frafald på ungdomsuddannelserne, og
Ungerådet er inviteret til at komme og være de unges stemme og komme med bud
på frafaldsproblematikker set fra et ungeperspektiv. Tim understreger, at det er
vigtigt også at invitere unge, som ikke er med i Ungerådet for at involvere så mange
unge fra ungdomsuddannelserne som muligt.
Tim gennemgår bilaget med inspirationsspørgsmål, som Ungerådet kan tage
udgangspunkt i til forberedelse af mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget.
Det aftales, at Julie laver et dokument i Google Drev, hvor alle medlemmer fra
Ungerådet samt andre unge, der inviteres, kan skrive forslag til ideer om
frafaldsproblematikker på ungdomsuddannelserne. Julie linker til dokumentet på
Ungerådets Facebookgruppe.
Julie, Marie-Louise og Homayoon vil gerne deltage på mødet i Børne- og
Uddannelsesudvalget, og det aftales, at alle Ungerådets medlemmer deltager i et
forberedelsesmøde d. 10. juni hjemme ved Helene, hvor alle relevante inputs
vælges ud, og Julie, Marie-Louise og Homayoon kan øve oplægget og få feedback.

Status på samarbejde med Børnebyrådet
Valgvideo
Ungerådet har fået et tilbud fra Youtuberen Lakserytteren, der kan lave en
valgvideo for omkring 60.000. kr. Ungerådet vurderer, at det bliver for dyrt, og at
det bliver for sent at lave den, da der snart er valg.
Deltagelse på børnebyrådsmøde
Helene har deltaget på børnebyrådsmøde for at fortælle om, hvad Ungerådet laver
og reklamere for Ungerådet. Der var mange spørgsmål og stor interesse fra
Børnebyrådets medlemmer. Derfor besluttes det, at Ungerådet også fremover skal
deltage på børnebyrådsmøder for at fortælle om arbejdet i Ungerådet.

Sommerens aktiviteter
Besøg på ungdomsuddannelserne
Tim fortæller, at medlemmerne af Uddannelsesforum gerne vil have Ungerådet ud
på uddannelsesinstitutionerne for at fortælle om dem selv. De skal blandt andet
fortælle om, hvad man laver i Ungerådet, og hvorfor man skal være medlem. Alle
tilstedeværende medlemmer vil gerne tage rundt til de forskellige uddannelser, og
det aftales, at Julie laver en plan for, hvem der tager ud hvor og hvornår.
Invitation til Folkeskoledagen
Ungerådet er blevet inviteret til Folkeskoledagen på Fængslet d. 6. september kl.
8.30-15.00. Tim informerer om, at der er tilmeldingsfrist senest d. 1. juni, og at
han sender link med mere information om Folkeskoledagen på Ungerådets
Facebookgruppe.
Butikken
Tim spørger til, hvordan det går med Ungerådets butik, og om der er planlagt nogle
arrangementer hen over sommeren.
Butikken er altid åben, men der er ikke nogle planlagte aktiviteter.
Økonomi
Tim informerer om, at det siddende Ungeråd fungerer, indtil det nye Ungeråd er
valgt. Derfor skal der senest til det sidste møde i sæsonen træffes beslutning om
næstkommende sommers aktiviteter, herunder økonomi i forbindelse med
arrangementer og events (jf. Ungerådets vedtægter). Tim spørger til, om
Ungerådet har nogle aktiviteter planlagt, der skal afsættes penge til.
Ungerådet vil afsætte 3000 kr. til flyers om Ungerådet, og det aftales, at Helene
laver teksten og får trykt flyers. Derudover afsættes 5000. kr. til Mosstock Festival
til promotionsmateriale, bod og aktiviteter, som Ungerådet faciliterer. Begge beløb
godkendes af alle tilstedeværende medlemmer.
Der er et ønske om at arrangere spilaftner på Langelinje med sommerhygge,
hvilket der ikke afsættes penge til, idet Ungerådet allerede har adskillige brætspil.
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Helenes punkter
GRØN FEST Debrief
Helene fortæller, at GRØN FEST gik over alt forventning, og at de medlemmer der
var med fra Ungerådet gjorde det godt.
Mosstock Festival
Ungerådet er enige om at lave et område med en stand, hvor de kan fortælle om
Ungerådet, og derudover vil de bidrage til Mosstock Festival med forskellige
workshops og et escape room.
Invitation fra Horsens Museum
Ungerådet er inviteret til at hjælpe Horsens Museum med at undersøge, hvordan de
kan få flere unge til at gå på museum. Der er ikke umiddelbart nogle bud, men det
besluttes, at de arbejder videre med det.

Louises punkter
Deltagelse i workshop
Louise fortæller, at hun har været til en workshop med temaet unge og ensomhed.
I den forbindelse vil Ungdomsskolen lave en madaften, hvor unge i Horsens kan
samles og spise sammen. Louise foreslår, at Ungerådet deltager, og de
tilstedeværende medlemmer bliver enige om, at Ungerådet melder tilbage til
Louise.
Arrangement
Louise afholder God sommer Horsens d. 22. juni. og foreslår en filmaften i det fri,
som Ungerådet arrangerer, hvilket kommer til at koste 30.000. kr. Tim undersøger,
om det kan lade sig gøre og vender tilbage.

Ungerådets fremtid
Tim fortæller, at han har en ambition om at få udfyldt pladserne i Ungerådet til
næste år samt sikre, at der ikke er for meget frafald. Han spørger til, hvad der skal
til, før det kan lade sig gøre, og hvordan året i Ungerådet har været.
Helene mener, at det har været et år med alt for lidt engagement. Bestyrelsen har
ikke deltaget nok, og de har ikke haft tilstrækkeligt med møder. Ungerådet foreslår,
at der skal være mere fokus på det sociale næste år, så medlemmerne føler mere
ejerskab og ansvar over for hinanden. Derudover skal der være mere fokus på det
sociale til opstartsmødet, og ikke så meget fokus på aktivitetsgrupperne. Som
sekretariatsbetjener af Ungerådet kan det være en god idé at opfordre til uofficielle
møder og eventuelt tilbyde at lave udtalelser til CV.
Tim foreslår, at de nuværende medlemmer reklamerer for Ungerådet rundt på
ungdomsuddannelserne, og at de deltager på næste års opstartsmøde. Derudover
skal samarbejdet med Børnebyrådet styrkes, og der skal være mulighed for at
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deltage på flere inspirationsture til eksempelvis Ungdommens Folkemøde, besøg i
Folketinget, etc.
Julie foreslår, at det skal være en mulighed at få lovligt fysisk fravær fra
ungdomsuddannelserne pga. arrangementer med Ungerådet, da det tager meget
tid.
Helene påpeger, at der til næste år skal være en, der står for alle sociale medier, så
det hele tiden er opdateret.
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