Sagsnr. 17.00.00-A00-6-15

Referat

UNGERÅDSMØDE
Torsdag d. 26. maj 2016 kl. 16.00-18.00 på rådhuset lokale 1.208A
Deltagere:
Afbud:
Referent:

Jonatan, Line S., Line M., Solbjørg, Nanna, Mikkel og Jeppe (mødeleder)
Thomas, Pernille, Tobias og Guldar.
Rikke

1. Velkommen
Jeppe bød velkommen og orienterede om, at der er tilføjet et punkt til den oprindelige dagsorden med
deltagelse fra Ingeniørforeningen IDA vedr. samarbejde om events og sociale arrangementer til
efteråret.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Orientering fra bestyrelsen (fast punkt)
Jeppe fortalte, at Ungerådet er godt i gang med #UngOnsdag-arrangementerne, og at der ikke har
været særskilte bestyrelsesmøder siden Ungerådets sidste møde.
Nanna bemærkede, at der i forbindelse med opstarten af det nye Ungeråd i 2016/2017 er behov for en
drøftelse af, om der fremadrettet skal være en bestyrelse.
4. Orienteringer vedr. NAU
Line fortalte, at hun på årsmødet i NAU d. 6.-8. maj blev valgt ind som ledelsessupleant i NAU og
fremadrettet skal deltage i mødet ved et af NAUs udvalg en gang om måneden.
Der var enighed om, at det giver god mening at deltage i NAUs arrangementer og møder, da det giver
kontakter til andre Ungeråd og bidrager med gode idéer til Ungerådets arbejde.
Nanna fortalte, at der er udviklet et koncept til en mobilkalender, hvor alle events for unge i Horsens
Kommune kan blive skrevet ind. Ungerådet har i øjeblikket ikke tid til at arbejde videre med konceptet,
men dette vil muligvis kunne lade sig gøre til næste år.
5. Status på Ungerådets økonomi
Rikke orienterede om status på Ungerådet økonomi. Pr. 11. maj har der været udgifter for i alt 42.004
kr. i 2016 ud af et budget på i alt 191.857 kr. (inkl. overførslen fra 2015 på 88.957 kr.).
6. Afstemning om sommerens aktiviteter og udgifter
#UngOnsdag kører hver onsdag frem til den 6. juli, og det blev aftalt, at det i forbindelse med
opstarten af det nye Ungeråd efter sommerferien skal drøftes, om #UngOnsdag skal fortsætte.
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Ungerådet besluttede, at der til #UngOnsdag-arrangementet den 29. juni skal bruges ca. 5.500 kr. til
oplæg med Marie Holm Laursen (”pigen med knogler af glas”) med fokus på at mestre livet som ung.
Ungerådet besluttede, at beløbet kan anvendes til et alternativt oplæg, såfremt Marie er optaget.
Ungerådet planlægger desuden at uddele kondomer og kaffe til arrangementet på Jernlageret i løbet
af sommeren.
7. Oplæg v. Ingeniørforeningen IDA vedr. samarbejde om events/sociale arrangementer til efteråret
Alex og Katja fra IDA orienterede om ingeniørforeningens planlægning af sociale og faglige
arrangementer for det kommende år. Ingeniørforeningen ønsker at samarbejde med Ungerådet
vedrørende de sociale arrangementer. Frist for planlægningen af arrangementer er d. 2. august.
Ungerådet var positive over for et samarbejde, og det blev aftalt, at Ungerådet kontakter Alex eller
Katja på alexv@ida.dk og katjaas@ida.dk ift. en dag, hvor der kan brainstormes idéer til
arrangementer.
8. Ungerådets deltagelse på Folkemødet juni 2016
Thomas og Nanna deltager som repræsentanter for Ungerådet Horsens til Folkemødet på Bornholm.
Derudover deltager Line S. som repræsentant for NAU og Line M. som repræsentant for ungdomsparti.
9. Deltagelse på Børne- og Skoleudvalgets møde i august
Rikke fortalte, at Børne- og Skoleudvalgsmødet i august er blevet aflyst, hvorfor Ungerådet først skal
deltage på udvalgets møde i september.
Thomas, Line S., Jeppe og Pernille er stadig interesserede i at deltage i mødet og sørger for at afklare
internt, hvem der skal deltage i mødet til september (maks. 2 eller 3 personer). Der var fortsat enighed
om at lægge op til en drøftelse af ændring af Ungerådets sammensætning.
Det blev aftalt, at sekretariatet indkalder de fire til et møde i løbet af august, såfremt der er behov for
det.
10. #UngOnsdag
Line orienterede kort om status for #UngOnsdag-arrangementerne. Arrangementerne har haft
varierende deltagelse, hvor der særligt til det første arrangement var fyldt godt op med omkring 100
deltagere. Arrangementerne får udbredt de unges kendskab til Ungerådet, og det fungerer godt, at der
er et fast arrangement hver onsdag. Line understregede, at det er vigtigt at gennemtænke hvilke
arrangementer, der skal være.
11. Eventuelt
Nanna blev valgt som ny kontaktperson til KulisseLageret som erstatning for Jeppe.
I forbindelse med opstartsarrangementet for det nye Ungeråd var der enighed om, at det er en god ide
at bruge penge på en ”ryste sammen”-aktivitet i starten af det nye Ungeråd for at skabe et større
sammenhold i Ungerådet. Det blev aftalt, at sekretariatet indkalder til et møde i starten af august, hvor
Ungerådet kan komme med input til opstartsarrangementet. Der var desuden enighed om, at det vil
være en fordel at brede Ungerådets mødekalender for 2016/2017 ud, således at der er møde i
midten/slutningen af juni for at gøre sommerpausen kortere.
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