Referat

Deltagere:

Mødedato: 24.6.2020
Mødetid: Kl. 16.00-18.00
Mødested: Gæstekantinen, Horsens Rådhus
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens
Aleksandrs Semernikovs, Natasha Vilhelmsen, Oliver Albæk, Lucas
Damkjær, Josephine Andersen, Julie Blom, Jeanne Jakobsen, Line
Junge, Luisa Andersen, Tim Nelson

Fraværende: Rasmus Hallen, Albin Krasniqi

6. ungerådsmøde
Velkommen og dagens program
Tim fortæller, at Sheila Sejr fra VIA har meldt sig ud af Ungerådet, da hun er flyttet
til Randers. Hun er derfor også meldt ud af Facebookgruppen.
Ungerådet godkender referat fra sidste møde, og Tim gennemgår dagens program.

Siden sidst
Status efter corona
Tim fortæller, at det var ærgerligt med aflyst koncert på Teatret, men at Ungerådet
bliver inviteret til koncert igen næste år.
Ungerådet har ikke mødtes under corona, idet det ikke har givet mening at afvikle
events.

Svar fra Plan og Miljø ang. busruter, bustider og belysning
Efter Plan og Miljø deltog på et ungerådsmøde, har de sendt en opfølgende mail,
hvor de opfordrer Ungerådet til at skrive igen en anden gang med lignende
henvendelser.
Ungerådet påpeger, at der mangler belysning og toiletter ved Langelinie, hvilket er
problematisk, da mange unge opholder sig dernede.
Tim uploader mailen fra Plan og Miljø i Ungerådets Google Docs mappe, så
Ungerådet selv kan kontakte dem med nye forslag.

Hjemmeside
Tim orienterer om, at Ungerådets hjemmeside er blevet opdateret, således der nu
er billeder af alle medlemmer. Derudover viser han en oversigt over alle

Ungerådets aktiviteter for 2019-20 og påpeger, at Ungerådet trods corona kan
være stolte af alle de aktiviteter de har været involveret i.

Politisk vision for Godsbanekvarteret
Der skal vedtages en politisk vision for Godsbanekvarteret, som Ungerådet har
været inviteret til at bidrage til. Det drejer sig om:
•
•
•
•
•

Campus til ca. 8000 studerende fra forskellige uddannelser
Daginstitution og multihal
Håndværkerkollegie
Ungdomsboliger
Ungekulturhus

Ungerådet har sendt forslag til, hvordan området kan udvikles, herunder bl.a.:
-

Grønne områder, udendørs træning, fredagscafeer og koncerter, streetart og
workshops, urban garden med egne krydderurter, cykelpumper, kunst
Årlige løb for erhvervslivet i Horsens, workshops for start-ups
Studievenlige områder med café, hvor studerende kan trække ud og arbejde,
arrangementer der matcher dimittender og erhvervsliv

Tim uploader dokument med alle forslag i Ungerådets Google Docs mappe.

Podcast Ditbarnsfremtid
Tim orienterer om, at Julie og Josephine har været med til at lave podcast om deres
uddannelsesvalg. Podcasten udkommer til august og skal bl.a. bruges til kollektiv
vejledning for elever i grundskolen.

Røst Talerskole
Tim fortæller, at Ungerådet har fået tilbuds et undervisnings- og workshopforløb i
retorik og taleskrivning med fokus på at give unge en stemme og skabe
samfundsengagement.
Der er konkret tale om to undervisningsgange med et arrangement til slut, hvor der
er planen, at Ungerådet holder taler for lokalpolitikere i byrådssalen om et givent
emne.
Prisen for forløbet er 30-40.000 kr., men der er mulighed for at søge fonde.
Der er bred enighed om, at Ungerådet kunne være interesseret i forløbet, men de
vil gerne vide mere konkret hvornår det er. Derudover er prisen for høj.
Tim kontakter Røst igen for at forhandle pris og aftale mere konkret ift., hvornår
det er muligt at afholde. Ungerådet aftaler at vente til opstart næste år, så nye
medlemmer også får mulighed for at melde sig til.
Tim slår fast, at det er med bindende tilmelding, når prisen er så høj.
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Røgfri fremtid
I december kom Ungerådet med bud på, hvordan kommunen kan forebygge at
unge starter med at ryge.
Tim orienterer om, at Ungerådet nu er inviteret til at komme med forslag til,
hvordan man kan forebygge ift. snus.
Ungerådet vil fortsat gerne komme med inputs både ift. cigaretter og snus, men
mener at det er en næsten umulig opgave at forebygge snus.
Ungerådet foreslår, at der skal sættes ind lang tid før unge starter på en
ungdomsuddannelse. Der skal allerede gøres noget i 6. – 7. klasse, da nogle elever
starter tidligt.
Tim tager punktet med igen til opstartsmøde i Ungerådet efter sommerferien.

Min Vej Hjem invitation
Tim orienterer om, at Ungerådet er inviteret til arrangementet ’Min Vej Hjem’, der
søger deltagere, der enten skal til at flytte i egen bolig eller unge, som er flyttet i
egen bolig.
Tim uploader Min Vej Hjem invitationen til Ungerådets Google Docs mappe.

Sommerens aktiviteter
Ungerådets økonomi
Tim gennemgår Ungerådets forbrug for 2019 og fortæller, at størstedelen af
udgifterne kan tilskrives Grøn Fest, som blev afholdt, inden medlemmer af det
nuværende Ungeråd kom til.
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 bliver enige om, at de max vil afsætte 30.000 kr. til årets Grøn Fest,
som er udskudt til september grundet corona. Det er vigtigt, at så mange
medlemmer som muligt deltager i mødet med Helene, der står for Grøn Fest,
således det sikres, at alle er indforstået med, hvad pengene konkret kan gå til.
Ungerådet bliver enige om, at de formentligt kommer til at bruge et betydeligt
lavere beløb, men at de 30.000. kr. er sat af, så de har en buffer.
Ungerådet kommer bl.a. ind på, at de skal have en stand til Grøn Fest, hvor de kan
lave forskellige aktiviteter og fortælle om, hvad Ungerådet laver.
Julie aftaler et møde med Helene, hvor alle Ungerådsmedlemmer opfordres til at
deltage.
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Besøg i Børnebyrådet
Tim fortæller, at sidste års formand for Ungerådet, deltog på et møde i
Børnebyrådet, hvor hun fortalte om Ungerådet. Grundet corona har dette desværre
ikke været muligt i år, men Tim aftaler med Børnebyrådet, at næste års
Ungerådsformand skal deltage.

Besøg på uddannelserne
Tim fortæller, at medlemmerne af Uddannelsesforum sidste år opfordrede til, at
Ungerådet kommer 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.
Tim opfordrer til, at Ungerådet igen i år gør reklame ude på deres
uddannelsessteder.

Opsamling på året
Tim spørger til, hvad der skal til for, at der kan komme flere medlemmer i
Ungerådet næste år, og hvordan året i Ungerådet har været, hvis man ser bort fra
corona.
Alle Ungerådets medlemmer er meget enige om, at der skal gøres mere reklame for
Ungerådet, da mange unge ikke kender til det. Det er også vigtigt at gøre
opmærksom på, at alle unge kan være med i Ungerådet, og at man ikke
nødvendigvis skal være med i elevråd eller De Studerendes Råd.
Ungerådet foreslår, at der skal mere information ud, og at man evt. kan lave
plakater og hænge op på uddannelsesinstitutionerne.
Overordnet synes Ungerådet, at det har været et godt hold med godt samarbejde,
men at de skal være bedre til at eksekvere ideer til næste år, så det ikke blot bliver
ved snakken. Det kunne ske ved, at Ungerådet bliver bedre til at lave og overholde
deadlines op lave opsamling hver gang til de officielle møder, så alle medlemmer er
klar over hvem der skal lave hvad hvornår.
De forskellige grupper i Ungerådet skal være bedre til at informere hinanden om,
hvad de laver og invitere hinanden med til gruppemøder.
Derudover skal der være mere konsekvens, hvis medlemmer ikke møder op til
ungerådsmøderne.
Det kan være et problem, at mange af ungerådsmøderne ligger i skole- og
arbejdstid. Derfor foreslås det, at man skiftet med mødetider næste år, så nogle
møder afvikles fra 16-18 og andre fra 17-19.
Det er en god idé at inddrage væsentlige samarbejdspartnere fra kommunen
allerede på opstartsmødet i Ungerådet, således de allerede har ansigt på og kender
til mulighederne for samarbejde. Eks. Lone Ørsted, Anna Ribold og Anne-Mai Mott.
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Ungerådet vil gerne skifte lokation endnu mere end det har været tilfældet i år. Det
kunne være godt at afholde møder på eks. Cafe GRUS.

Evt.
Luisa foreslår, at Ungerådet på skift kan lave takeover af Ungerådets Instagram.
Alle medlemmer synes, at det er en god idé, og Tim bakker op om forslaget, men
fortæller, at det er Ungerådet selv, der skal stå for det og sætte det i gang.
Luisa går videre med det og inviterer evt. til et møde med alle, der kunne være
interesserede i at deltage.
Så snart der er en konkret plan, kan Ungerådet få kodeordet til Instagram af Oliver
eller Tim.
Tim takker for et fantastisk år i Ungerådet og opfordrer til, at alle medlemmer
søger igen til næste år.
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