Sagsnr. 17.00.00-A00-6-15

Referat

UNGERÅDSMØDE
Torsdag d. 29. oktober 2015 kl. 16.00-18.00 på KulisseLageret, Teatertorvet.
Deltagere:

Daniel Madsen, Jonatan Sommer, Kenneth Vas Jensen, Line Svangaard, Nanna Kejlberg,
Guldar Mohammad, Pernille Arentoft Juhl, Sidse Møller, Thomas Højgaard og Rikke
Østergaard Pedersen (ref.).

Afbud:

Jeppe Mølgaard, Janne Møller Skjødt, Maiken Nymand Andersen og Mette Bak.

Fraværende: Dan Stratan, Frederik Møller Hansen, Freja Birkmann Nielsen, Inna Simeonova, Jonas
Hornbek, Malene Strand, Melanie Fulton Buch, Olivia Randlev Poulsen, Oliver Vinberg
Kofoed, Tobias Bregenov, Ulrik Crüger Ahm, Zilas Thestrup.
Mødeleder og referent: Rikke Østergaard Pedersen
1. Velkommen og dagens program
Rikke bød velkommen og præsenterede dagens program.
2. Opsamling på kick-off-dag
Rikke samlede op på opstartskonferencen den 26. september, herunder indsatsområderne for de fem
nystiftede arbejdsgrupper:
 Internationalisering
 Events og arrangementer
 PR
 Studenterhus
 Samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner
I kan læse om arbejdsgruppernes indsatsområder på Ungerådets google-drev , hvor der ligger en
PowerPoint med opsamling fra opstartskonferencen:
https://drive.google.com/folderview?id=0B0zR7bxv4vlfbHJFX0dEODBPNGs&usp=drive_web&pli=1.
3. Orientering fra arbejdsgrupper
Arbejdsgrupperne orienterede om, hvad de har arbejdet med siden opstartskonferencen.
Events og arrangementer:
 Arbejdsgruppen består nu kun af Nanna, og der er derfor brug for flere medlemmer. Det blev aftalt,
at Nanna indkalder til et møde på facebook, hvor de, der har lyst, kan melde sig til.
 Der var enighed om, at der i første omgang skal være fokus på at lave nogle events, som hurtigt kan
føres ud i livet.
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PR:



PR-gruppen har lavet en artikel om Ungerådet, som kommer i næste udgave af Ungdomsskolens
blad ’Spot On’.
Det blev drøftet, hvordan PR-gruppen kan skabe opmærksomhed omkring Ungerådet. Det kan
eksempelvis være ved at trykke kondomer med Ungerådets logo, lave ’reklameplakater’ med
Ungerådet eller lave ”Ungerådet var her”-klistermærker, som gør opmærksom på, når Ungerådet
har stået for et arrangement.

Studenterhus:
 Studenterhus-gruppen arbejder på et spørgeskema, som skal undersøge behovet for et nyt
studenterhus blandt kommunens unge.
 Arbejdsgruppen har udpeget en mødeindkalder, som sørger for, at gruppen mødes jævnligt.
På mødet deltog hverken repræsentanter for internationaliseringsarbejdsgruppen eller arbejdsgruppen for
samarbejde mellem uddannelserne.
Line orienterede om ’buddy’-konceptet, som Ungerådet arbejdede med sidste år. Sprogcentret er
interesseret i at bruge Ungerådets koncept i forbindelse med opstarten af et lignende projekt for at
integrere nye internationale borgere i Horsens.
Det blev aftalt, at hver arbejdsgruppe udpeger en mødeindkalder, som sørger for at indkalde til møder i
arbejdsgrupperne og orientere resten af Ungerådet herom, så alle har mulighed for at deltage.
OBS. De af jer, der endnu ikke er med i en arbejdsgruppe, må meget gerne melde sig ind på et område, der
interesserer jer.
4. Orientering om Ungerådets organisering og vedtægter v. Rikke
Rikke orienterede om Ungerådets organisering og vedtægter. Ungerådet har tilknyttet et sekretariat og en
følgegruppe, som yder Ungerådet sekretariatsmæssig bistand og hjælper Ungerådet med at føre deres
idéer ud i livet.
Det blev desuden diskuteret, om der skal nedsættes en styregruppe i Ungerådet, hvor ét medlem fra hver
arbejdsgruppe deltager. Så længe Ungerådet har så få aktive medlemmer, blev vi dog enige om at udskyde
det.
5. Ungerådets deltagelse på NAUs landsmøde
Netværk af Ungdomsråd afholder landsmøde d. 13.-15. november, hvor Ungerådet må sende 2
medlemmer med stemmeret, samt et antal medlemmer uden stemmeret. Jeppe, Thomas, Kenneth, Sidse,
Pernille, Line og Nanna vil gerne deltage på landsmødet. Det blev aftalt, at de orienterer Rikke, når de hver
især har tilmeldt sig landsmødet.
6. Ungerådets deltagelse i DemokratiStafetten til januar v. Vibeke Mygind
Vibeke Mygind, projekt- og uddannelseschef ved Horsens Bibliotek, orienterede om DemokratiStafetten,
som kommer til Horsens i uge 2 i 2016. DemokratiStafetten er et regionalt projekt med fokus på unge på ca.
14-25 år. Stafetten bevæger sig fra kommune til kommune og skal danne rammen om forskellige aktiviteter
af og for unge omkring demokrati.
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Vibeke Mygind ønsker at inddrage Ungerådet i planlægningen af nogle aktiviteter omkring
DemokratiStafetten. Det blev aftalt, at Vibeke indkalder Ungerådets medlemmer til et møde, hvor de
sammen kan drøfte nogle aktiviteter.
7. Eventuelt
 Deltagelse i TV2 Østjyllands midtvejsvalgdebat d. 16. november i FÆNGSLET


Reklamere for Ungerådet på uddannelsesinstitutioner:
Line, Nanna og Jonatan vil gerne reklamere for Ungerådet til morgensamlinger eller lignende på
nogle af de uddannelsesinstitutioner, som på nuværende tidspunkt ikke er repræsenteret i
Ungerådet.



Kontaktliste på Google-drev:
Line har oprettet en kontaktliste på Google-drev, som hun har sendt ud til alle Ungerådets
medlemmer. Alle medlemmer skal tjekke op på, om oplysningerne er rigtige.



Næste Ungerådsmøde er d. 10. december



Valg af mødeleder næste gang:
Fremadrettet skal Ungerådet selv mere på banen til møderne, og der skal derfor vælges en ny
mødeleder til hvert møde. Der er endnu ingen, der har meldt sig til at blive mødeleder til næste
møde.
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