Referat

Deltagere:

Mødedato: 13.2.2020
Mødetid: Kl. 16.00-18.00
Mødested: Horsens Rådhus, Mødelokale 1

Lucas Damkjær, Josephine Andersen, Julie Blom, Jeanne Jakobsen,
Rasmus Hallen, Line Junge, Tim Nelson

Fraværende: Aleksandrs Semernikovs, Oliver Albæk, Natasha Vilhelmsen,
Luisa Andersen, Amalie Anastazia, Sheila Sejr, Albin Krasniqi

5. ungerådsmøde
Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen til Jeanne Jakobsen fra Horsens Gymnasium, der er nyt
medlem af Ungerådet.
Tim fortæller, at Christian Sørensen fra Horsens Gymnasium har meldt sig ud af
Ungerådet, da han ikke har tid eller overskud til at deltage aktivt. Han er derfor
også meldt ud af Facebookgruppen.
Ungerådet godkender referat fra sidste møde, og Tim gennemgår dagens program.

Siden sidst


Uofficielle møder
Josephine og Julie har afholdt møde, hvor de har lavet en PowerPoint
præsentation til dagens møde om bustider, busruter og belysning. Derudover
har de deltaget i møde med ’Horsens som uddannelsesby’, hvor de har givet
inputs til, hvordan Horsens bliver en bedre uddannelsesby.
Arbejdsgruppen der står for eventplanlægning har holdt møde, hvor de har
fordelt roller og drøftet, hvor de skal holde Comedy Night samt hvilke komikere
de skal kontakte. Derudover har Ungerådet holdt et fællesmøde for alle, hvor de
bl.a. drøftede Comedy Night samt en ny Fritids- og foreningspolitik, der er i
høring.
Julie kommer med datoforslag til et møde med Helene, der står for GRØN FEST,
så Ungerådet kan vurdere, om de vil deltage heri. Julie spørger til, om Helene
må bruge muleposer fra Ungerådet til GRØN FEST. Alle tilstedeværende
medlemmer stemmer for.



Årets næstbedste ungdomskommune

Hvert år uddeler DUF prisen ”Årets Ungdomskommune”. Prisuddelingen er en
anerkendelse af de kommuner, der går forrest for at sikre gode vilkår for unge. I
bedømmelsen bliver der lagt særlig vægt på, hvordan kommunen forbedrer unges
deltagelse, udfoldelsesmuligheder og levevilkår - gerne ved at skabe gode rammer
for frivilligt arbejde med børn og unge.
Tim fortæller, at Horsens for tredje år i træk er kåret som nr. 2, og selvom det er
flot med en andenplads, kunne det være godt snart at løbe med sejren.
Når DUF har valgt en anden kommune som vinder, skyldes det bl.a., at de har lagt
vægt på, at vinderkommunen er blevet indstillet til prisen af en ung fra det lokale
ungdomsråd.
Tim spørger derfor til, om det kunne være noget for Ungerådet at lave indstillingen
til næste år. Det ligger først i efteråret, men da det kan tage lang tid, og fordi der
er udskiftning af medlemmer i Ungerådet i september, kan det være en god idé at
lave en arbejdsgruppe og gå i gang med arbejdet allerede nu.
Tim fortæller, at det er frit, hvordan Ungerådet vil lave indstillingen. Det kan evt.
være en video eller en fortælling med billeder om alt det, som Ungerådet er
involveret i. Det kunne også være en mulighed at alliere sig med Børnebyrådet.
Josephine vil gerne indgå i arbejdsgruppen, men det kræver, at der kommer flere
med. Tim tager punktet med igen til næste møde og uploader mere information om
indstillingen på Facebook.
Tim har uploadet dette års indstilling i Ungerådets Google Docs mappe til
inspiration. Tim foreslår, at Ungerådet kan læse mere på følgende links:
https://duf.dk/ungdomskommune/
https://duf.dk/artikel/indstil-en-kommune-til-ungdomskommuneprisen/
I kan læse mere om kriterierne for at blive årets Ungdomskommune her.
Her kan I læse mere om kåringen og begrundelsen for, at Vordingborg løb med
sejren og præmien på 10.000. kr.



Fritids- og foreningspolitik i høring
Tim fortæller, at Kultur- og Civilsamfundsudvalget har sendt udkast til
kommende Fritids- og Foreningspolitik i høring indtil d. 16. februar. Ungerådet
er inviteret til at give et høringssvar, som skal sendes til fritid@horsens.dk
Ungerådet har mødtes for at drøfte udkastet og foreslår som det eneste, at der
inddrages en ung i Folkeoplysningsrådet. Flere af Ungerådets medlemmer vil
gerne selv sidde med i rådet, selvom det er over en fireårig periode.
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Tim melder Ungerådets forslag videre til Kultur- og Civilsamfundsudvalget.



Horsens spiser sammen - invitation

Tim fortæller, at Folkebevægelsen mod Ensomhed afholder det landsdækkende
initiativ i uge 17, der hedder Danmark spiser sammen. Ungerådet er inviteret til at
udbrede det i Horsens ved at arrangere fællesspisninger i uge 17 (20-26. april).
Line, Julie, Jeanne og Josephine vil gerne indgå i en arbejdsgruppe, der arrangerer
fællesspisning. Julie sørger for at lave en gruppe i Messenger, hvor gruppen kan
aftale det videre forløb.
Tim har uploadet invitationen i Ungerådets Google Docs mappe, og det er muligt at
læse mere om initiativet her.



NAU – aktivitetsdokumentation

Tim fortæller, at så længe Ungerådet er medlem af NAU, skal de hvert år sende
aktivitetsdokumentation med en beskrivelse af alle de aktiviteter Ungerådet har
lavet i løbet af året.
Tim sender aktivitetsdokumentationen og laver en afstemning til næste
ungerådsmøde om, hvorvidt Ungerådet fortsat skal være medlem af NAU.



Social ansvarlighed og inklusion – invitation

Tim fortæller, at ’Nyt Europa’ der arbejder med FN’s verdensmål, inviterer
Ungerådet til et arrangement om social ansvarlighed og inklusion på Fængslet d.
26/2 fra kl. 17-19. Der vil blandt andet være et oplæg med borgmester Peter
Sørensen om, hvordan social ansvarlighed kan indtænkes i kommunens arbejde.
Ungerådet er inviteret til at deltage i en efterfølgende debat om social ansvarlighed.
Ungerådet kan tilmelde sig her. Tilmeldingsfristen er d. 26/2 kl. 13.00.
Link til begivenheden

Samarbejde med Kultur- og Eventafdelingen
Besøg af Anne-Mai Mott
Anne-Mai Mot fra Kultur- og Eventafdelingen kommer og fortæller om deres arbejde
og Ungerådets muligheder for at samarbejde.
De er blandt andet involveret i Teaterfestival, Middelalderfestival og festivalen Wall
of Sound. Derudover står de for arrangementer på Langelinje samt i Kuben. Anne-
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Mai fortæller, at de kan hjælpe Ungerådet, hvis de eksempelvis ønsker at afholde
arrangementer på Langelinje, da der er en del tilladelser man skal have.
Anne-Mai fortæller, at Ungerådet blandt andet kan låne Kuben gratis og være med
til at planlægge Wall of Sound samt evt. få en stand på festivalen, hvor de laver
workshops eller andet.
Lucas, Josephine, Julie og Jeanne vil gerne være med i planlægningsgruppen af
Wall of Sound. De kontakter Anne-Mai for at blive involveret.
Julie og Josephine ser det som et gensidigt samarbejde mellem Ungerådet og
Kultur- og Eventafdelingen, da Ungerådet kan være med til at promovere deres
events og omvendt.
Anne-Mai fortæller, at de holder åbningsdag på Langelinje d. 2. maj fra kl. 10-15,
og at Ungerådet evt. kan lave en event, så det ikke kun tiltrækker børn og deres
forældre, men også de unge. Julie foreslår, at Ungerådets comedy event bliver slået
sammen med åbningsdagen, hvilket der er opbakning til. Arbejdsgruppen går
videre med det. Det kunne også være en mulighed med Comedy Night i Kuben.
Derudover afholder Kultur- og Eventafdelingen forskellige pop-up arrangementer
hen over sommeren i samarbejde med VIA, Kulisselageret og GRUS. Anne-Mai
inviterer i den forbindelse Ungerådet til at lave forskellige events med fokus på
unge.

Busruter – og tider samt belysning
Besøg af Martin Ravn og Niels Peter Bøgballe
Ungerådet peger på, at det skal fungere bedre med bustider – og forbindelser før
de unge vil køre med bus. Det er særligt problematisk for de elever, der bor lidt
længere væk, og de ender ofte med at købe en bil i stedet for at tage bussen, fordi
det bliver for utilregneligt.
Martin og Niels Peter opfordrer Ungerådet til at lave en større undersøgelse blandt
alle uddannelsesinstitutioner i Horsens. Det er vigtigt, at alle institutioner er
repræsenteret for at nå så bredt ud som muligt. Derudover er det vigtigt, at det
bliver konkrete strækninger, så det er muligt at handle på forslagene.
Den nye køreplan træder i kraft i august hvert år, så det vil være optimalt, hvis
Ungerådet kan nå at lave undersøgelsen inden da og gerne hurtigst muligt, da det
kan være en lang proces.
Ungerådet kan enten sende undersøgelsen til Martin og Niels Peter eller direkte til
Midttrafik.
Martin foreslår desuden, at Ungerådet kan lave fokusgruppeinterviews til at
supplere med. Derudover påpeger han, at de skal komme med forslag til, hvordan
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man kan løse udfordringerne og evt. lave et felt til sidst i spørgeskemaet, hvor man
kan angive andre ting, der er problematiske.
Julie og Josephine vil gerne lave et Google Docs spørgeskema, men de får brug for
alle Ungerådets medlemmer til at nå ud til alle uddannelsesinstitutioner. Josephine
opfordrer til, at medlemmerne tager det med til elevrådsmøder, morgensamlinger,
osv. for at nå bredt ud.
Julie indkalder til et møde, så Ungerådet kan aftale, hvordan de vil gribe
undersøgelsen an. Mødet slås sammen med mødet om GRØN FEST for at samle det
hele.

Opsamling og tak for i dag (17.45 – 18.00)
For nogle ungerådsmedlemmer vil det passe bedre at afholde møderne kl. 17, da
det passer bedre ift., hvornår de har fri. Tim laver derfor en afstemning til næste
møde ang. mødetider.
Ungerådet har ikke hørt fra Albin et stykke tid. Derfor aftales det på mødet, at Tim
forsøger at tage kontakt til ham for at undersøge, om han stadig vil være medlem
af Ungerådet samt om han fortsat ønsker at være næstformand.
Tim fortæller, at næste møde er torsdag d. 12. marts kl. 18-22. Det er et
anderledes møde end Ungerådet er vant til, da Horsens Ny Teater har inviteret
Ungerådet til at holde møde der, få rundvisning og til sidst slutte af med koncert
med Carl Emil Petersen.
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