Ungeenheden

Referat

Mødedato: 29.01.2019
Mødetid: kl. 16.30-18.30
Mødested: Rådhuset, mødelokale 2
Sagsnr. 17.00.00-A00-6-18
Deltagere: Julie Blom, Mathias Guldberg, Rune Løn, Helene Henneberg-Johansen,
Andreas Møller, Marie-Louise Larsen, Mathias Roed, Johan Hørstrup, Homayoon
Yaqubee, Søren Ytting, Tim Nelson og Rikke Ø. Pedersen.

Tredje ungerådsmøde
1. Velkommen og dagens program
Rikke byder velkommen og præsenterer dagens program.

2. Godkendelse af referat fra sidste Ungerådsmøde den 5. november
(vedlagt som bilag)
Referatet godkendes.

3. Orientering om Ungerådets nye rammer v. Rikke og Tim
Rikke og Tim orienterer om Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning om at
ændre i Ungerådets rammer og formål. Ungerådet skal i højere grad inddrages i
demokratiske processer og være med til at løse relevante udfordringer i kommunen
på ungeområdet.
Børne –og Uddannelsesudvalget har udvidet Ungerådets formålsbestemmelse til
følgende:
§ 2. Formålet for Ungerådet Horsens er, at:
 Give unge indflydelse på de beslutninger, som vedrører dem.
 Inddrage unge konkret i forhold, der angår unge i Horsens - med særlig
fokus på at skabe større sammenhæng mellem Horsens Kommune og
ungdomsuddannelserne og dermed understøtte Børne- og
Uddannelsesudvalgets målsætning om, at flere unge får en
kompetencegivende uddannelse.
 Give unge indsigt i og forståelse for demokratiske processer og derigennem
bidrage til unges demokratiske og politiske dannelse.
 Gøre Horsens Kommune til en bedre kommune at være ung i.
Udover ændringer i formålsbestemmelsen kommer Ungeenheden (repræsenteret
ved Tim) fremover til at have ansvaret for sekretariatsbetjening af Ungerådet.
Der er spørgsmål til Ungerådets konkrete rammer og muligheder for medindflydelse
samt et stort ønske om at mødes med politikere og drøfte konkrete sager på
ungeområdet. Julie foreslår, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe i Ungerådet,
som fremadrettet har fokus på politiske temaer. Julie, Helene, Johan og Mathias
melder sig til arbejdsgruppen.

Tim undersøger, i hvilken udstrækning Ungerådet har mulighed for at diskutere
konkrete sager med politikere.

4. Orientering og status fra de forskellige arbejdsgrupper
Ungehus
Tovholder: Rune
Medlemmer: Rune, Emma, Andreas, Vicky og Mathias Guldberg
Der er intet nyt at berette.

Samarbejde med VIA
Tovholder: Helene
Medlemmer: Helene og Søren
Arbejdsgruppens sidste møde med VIA blev aflyst. Helene kontakter dem igen.

Folketingsvalg
Helene har snakket med youtuberen ’Lakserytteren’, som har en idé til, hvordan
man får unge til at stemme ved folketingsvalg.
Helene foreslår, at de samler flere ungeråd i en fælles kampagne om at få flere
unge til at stemme til folketingsvalg, idet det kan mindske den økonomiske udgift.
Julie nævner, at de kan kontakte Skanderborg Ungeråd
Ungerådet bliver enige om, at arbejdsgruppen vedrørende folketingsvalg lægges
sammen med den, der har fokus på politiske temaer.

Nye events
Tovholder: Vicky
Medlemmer: Vicky, Mathias Guldberg, Lucas og Helene
Julie og Helene har en idé til et brokke-event - en dag, hvor unge mødes for at
brokke sig over, hvordan det er at være ung.

Ungerådspleje
Medlemmer: Vicky, Buster og Rune
Helene foreslår, at de kan få deres PR-video i biografen. Hun undersøger, hvad det
ville koste.
Homayoon foreslår, at de kan lægge videoen på sociale medier. Mathias
undersøger, hvad det ville koste med reklame på hjemmesider eller Facebook.

Side 2

Julie vil gerne bruge videoen i forbindelse med præsentationer af Ungerådet ude på
ungdomsuddannelserne.
Tim sender videoen ud til alle ungerådets medlemmer.

5. GRØN fest v. Helene
Helene orienterer om, at Ungerådet har fået lov til at bruge Rådhusparken til Grøn
Fest. Da Ungerådet er enige om, at det er et meget begrænset område, aftaler de,
at Helene undersøger, om det er muligt at afholde Grøn Fest på Langelinje.
Ungerådet er enige om, at de skal bruge musikere de kender, så de er sikre på
kvaliteten. Mathias kontakter nogle kendte og dygtige musikere, og Helene foreslår,
at de kan kontakte Musikskolen eller M-klassen fra Statsskolen.
Ungerådet drøfter ideer til programmet for Grøn Fest. De kommer blandt andet
omkring temaer som sundhed, motion, bæredygtighed og uddannelse. Helene
foreslår, at Grøn Fest afholdes fra 11.30-15.30.
Tim undersøger, hvor mange penge Ungerådet har sat af til Grøn Fest.

6. Mosstock v. Helene
Helene præsenterer Mosstock, som er Danmarks ældste festival med upcoming
bands. Helene fortæller, at Ungerådet skal forsøge at lokke unge med til festivalen.
Søren foreslår reklamer på busstoppesteder, Kuben på gågaden og digitale
standere, der står i udkanten af byen. Mosstock kan eventuelt præsenteres som
den nye Skanderborg Festival eller opvarmning dertil.
Helene fortæller, at Ungerådet kan få en stand på Mosstock, som de selv kan
bestemme over.
Mathias foreslår en bod, hvor man kan lære tegnesprog.
Ungerådet bliver enige om, at der skal nedsættes en Mosstock-arbejdsgruppe.
Helene kontakter Skanderborg Ungeråd og hører, om de vil være med.

7. Getsemane v. Helene
Ungerådet skal til møde i Getsemane, der tidligere har fungeret som kirke, men
som nu bliver til et medborgerskab/kulturhus. Helene fortæller, at Getsemane lige
er startet med at renovere, men at de gerne vil lægge hus til arrangementer for
unge mellem 20 og 40, når de er klar.
Julie gør opmærksom på vigtigheden i at informere om, at det ikke nødvendigvis er
kristne aktiviteter.
Søren påpeger, at Ungerådet skal passe på med, at der ikke bliver sat alt for
mange rammer for deres aktiviteter.
Det foreslås, at Getsemane kan bruges til studiepladser om dagen og events om
aftenen.
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8. Sankt Hans v. Helene
Helene foreslår, at Ungerådet kan lave en aktivitet lørdag d. 22. juni i forbindelse
med Sankt Hans.
Julie bakker op og foreslår, at unge i kommunen kan bruge dagen på at sige god
sommer til hinanden og grille pølser.

9. Afstemning om vedtægtsændring (vedlagt som bilag)
§ 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 at vedtægtsændringen kan træde i kraft skal den godkendes igen på
næstkommende møde d. 21. marts.

10. Invitation til deltagelse i Topmøde om Horsens Kommunes
fremtidige fysiske udvikling og bosætning på FÆNGSLET den 2.
marts kl. 9-13
Tim fortæller om invitationen til Topmødet. Flere af Ungerådets medlemmer er
interesserede – Tim lægger invitationen på Facebook, så medlemmerne selv kan
melde sig til.

11.Eventuelt
Mathias foreslår, at Ungerådet kan samarbejde med TegnBølgen, der er en
ungdomsklub for døve og hørehæmmede mellem 18 og 30 år. Ungerådet bakker op
om forslaget, og Mathias går videre med det.
Helene orienterer om en forespørgsel fra Skanderborg Ungeråd, der vil lave en
fodboldturnering i samarbejde med andre Ungeråd. Hun pointerer, at Ungerådets
opgave ikke er at stille med et hold, men at hjælpe med arrangementet. Ungerådet
bakker op om forslaget, og Helene går videre med det.
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