Sagsnr. 17.00.00-A00-11-14

UNGERÅDSMØDE
den 25. marts 2015 kl. 16.00-18.00 på Rådhuset, Mødelokale 4.
Deltagere: Ungerådets medlemmer, interesserede, Lars Koldbæk
Mødeindkalder: Ungerådets styregruppe
Mødeledere: Jeppe og Line S.
Referent: Lars Koldbæk

Referat:
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
Hej til de nye ansigter i ungerådet!
Hvad er der sket siden sidst?
 KUBEN-arrangement den 6. marts
o I KUBEN d. 6. marts 2015 lykkedes det for ungerådets medlemmer at få skabt positiv opmærksomhed
om ungerådet og invitere til dialog omkring Horsens som ungeby.
o Trods rådsmedlemmernes åbenlyse sælgertalenter, blev der ikke rekrutteret nogen unge udenfor
ungerådet til at deltage i buddy-ordningen.
o Alt taget i betragtning (få unge på gaden, koldt vejr og konkurrence om de forbipasserendes
opmærksomhed) var arrangementet en moderat succes.
o Det fungerede godt, at ét af ungerådsmedlemmerne boede tæt på stedet og kunne tilbyde mad mv.
til ungerådsmedlemmerne på vagt i KUBEN.
o En anden gang kan man vælge en dag, hvor vejret er bedre, hvor der er flere unge på gaden, og hvor
flere ungerådsmedlemmer melder sig til at tage en tørn.
o Efterfølgende har der været opslag om Ungerådets Kuben-arrangement på Horsens Kommunes
facebook-side ”En del af flokken”, hvilket har medført yderligere opmærksomhed om Ungerådet.


Ungerådsjakker:
o Udlevering af jakker til de, der endnu ikke har hentet deres.



Flyers om ungerådet og om buddy-ordningen
o Uddeling af flyers og plakater fulgt af en opfordring til medlemmerne om at lægge dem ud på deres
uddannelsesinstitutioner og/eller andre steder, hvor de færdes til dagligt (caféer, bibliotek mv.).



Ungerådet til møde med borgmesteren og Horsens UddannelsesRåd (HUR) den 25. marts 2015
o Ungerådet deltog i HUR-møde d. 25. marts umiddelbart før ungerådsmødet. Her orienteredes HUR af
ungerådets medlemmer. Melanie orienterede om ungerådet generelt, Line S. om arbejdet med
studenterhus og Jeppe om internationalisering.
o Ungerådets medlemmer fortalte om, hvad der kom ud af mødet:
 Borgmester Peter Sørensen ytrede ønske om at blive inviteret med til et møde med
Ungerådet i efteråret 2015.
 HUR ønsker årligt, at mødes med Ungerådet.
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Der startes et intenst internationaliseringssamarbejde mellem Ungerådet og VIA med møder
i den kommende tid om buddy-ordningen.
Samarbejde med HUR om Buddy-ordning: Der blev udtrykt opbakning og samarbejdsvillighed
fra uddannelserne, der gerne vil støtte op om initiativet med buddy-ordningen.
Med hensyn til øvrige potentielle samarbejder, vil Ungerådet afvente HUR’s initiativ.

Rekruttering af nye medlemmer – rundtur på uddannelsesstederne og i byen i øvrigt
Hvordan får vi flere unge til at engagere sig i Ungerådet?
 Udbredelse af kendskab:
o Ungerådets medlemmer spiller en vigtig rolle i at udbrede kendskabet til ungerådet ude på deres
uddannelsesinstitutioner og/eller andre steder, hvor de færdes til dagligt (caféer, bibliotek mv.)
Flere medlemmer meldte sig til at udbrede flyers og plakater på deres uddannelsesinstitutioner bl.a.
Bygholm Landbrugsskole, SOSU-skolen og Learnmark HIT på Vejlevej.
o Ungerådets sekretariat er i gang med at udbrede kendskabet til ungerådet ved at opsætte plakater
og uddele flyers på flere uddannelsessteder og store arbejdspladser for unge.
 Rekruttering af medlemmer:
o Ungerådets medlemmer spiller en afgørende rolle for rekruttering af medlemmer. I elevråd o.lign. på
de enkelte uddannelsessteder (f.eks. Bygholm) vil ungerådets medlemmer løbende gøre en indsats
for at sikre, at man har repræsentanter derfra i ungerådet og at man ”giver stafetten videre”, når
man ikke selv kan være med mere.
o Ungerådets sekretariatet er i gang med at tage rundt på uddannelsesstederne for at vække
interessen for ungerådet og gøre opmærksom på, at elevråd mv. skal udpege medlemmer til
Ungerådet. Sekretariatet besøger elevråd / fællessamlinger / morgensamlinger o.lign.
Besøgene skal desuden rekruttere unge til buddy-ordningen for internationale studerende.
Buddy-konceptet
Drøftelse af arbejdsgruppens oplæg til Buddy-ordning.
Jeppe Mølgaard præsenterede kort arbejdsgruppens oplæg til Buddy-ordning.
 Drøftelse af Buddy-ordningen
o Det er vigtigt at have et realistisk ambitionsniveau i det første år. Ordningen kan vokse med tiden.
o Rekruttering: det er vigtigt at der er en gulerod for at melde sig til buddy-ordningen.
 VIA har også udviklet på en buddy-ordning, men både Ungerådet og VIA finder det oplagt at samarbejde.
Andre uddannelser udover VIA har vist velvilje til at bidrage til buddy-ordningen - f.eks. ved at formidle
kontakt til elever og studerende, der vil være buddies.
 Der vil i den kommende tid være intens møde-aktivitet mellem ungerådets arbejdsgruppe og VIA for at
koordinere buddy-ordningen.
NAU-arrangementer
 Ungerådet er medlem af Netværket af Ungdomsråd (NAU), som holder arrangementer i løbet af året.
 Det blev aftalt, at der på Ungerådets fælles Google Drev kommer til at ligge en liste over de aktiviteter i NAU
i 2015, som Ungerådets medlemmer kan deltage i, samt instrukser til tilmelding.
Vedtægtsændringer v. Lars Koldbæk
Som opfølgning på sidste ungerådsmøde skal der igen stemmes om følgende vedtægtsændringer, før de er endeligt
godkendte:
 Hvis et uddannelsessted fra skoleårets start vælger ikke at udpege repræsentanter til ungerådet, tæller de
ikke med i forhold til beslutningsdygtighedsspørgsmålet.
 Rådet er beslutningsdygtigt i sager vedrørende økonomiske dispositioner, når minimum 9 medlemmer er til
stede.
 Vedtægtsændringer kan besluttes med simpelt flertal på to efter hinanden følgende rådsmøder.
Vedtægtsændringerne blev godkendt.
Eftersom disse vedtægtsændringer blev tiltrådt første gang på sidste ungerådsmøde d. 5. februar 2015, blev de
denne gang endeligt godkendt.
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Andet
 Drøftelse af et ”ryste sammen”-arrangement for Ungerådet. Evt. over flere dage. Evt. i et sommerhus.
 Drøftelse af ungerådets interne organisering:
o Hele ungerådet skal inviteres med i udviklingen. Mindre opdeling i arbejdsgrupper og mulighed for at
koble sig på de aktiviteter, hvor det er lige nu og her er brug for en hjælpende hånd.


Drøftelse af Events.
o Der efterspørges events, som er konkrete, overskuelige og lige til at gå til. Det vil være godt med et
event, der kan planlægges, afvikles og give synlige resultater indenfor en kort tidshorisont.
o Drøftelse af forskellige events:
o Beach Party
 Der planlægges allerede et beach party på VIA. Koordinering med VIA er nødvendig.
o Picnic, sport og grill på strandpromenaden.
 Der er beach volley baner og man kunne arrangere, at der spilles ultimate.
o Det blev besluttet, at der holdes et event-møde i påsken, hvor man snakker det igennem og evt.
organiserer sig i en event-gruppe. Der laves en Doodle (ansvarlig: Line).

Husk at gå ind og bliv medlem af ”Horsens ungeråd – privat”.

Husk næste møde
d. 7. maj kl. 16-18
med MIDDAG på café bagefter.
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