Mødereferat
Økonomi og Administration UA
Mødedato: 3. oktober 2017
Mødetid: kl. 16-19.30
Mødested: KulisseLageret
Sagsnr. 17.00.00-A00-4-17

Deltagere:

Kaio Iliasoff, Helene W. Henneberg-Johansen, Anders Starup, Julie Blom, Emilie
Berthelsen, Maria Aarti Hestbek, Thomas Højgaard, Jakob Nielsen, Thomas,
Andreas Lee og Sayed Mahdi Hosaimi.

Afbud:

Andreas Kisum Nielsen, Vicky Rohr Outzen og Victoria Jensen.

Fraværende: Frederik Rosenkjær Sigtenbjerggaard, Malthe Thordal Hansen, Emma
Hedegaard og Sema Yasargün.
Referent:

Rikke Østergaard Pedersen og Tim Nelson.

Ungerådets opstartsmøde 3. oktober 2017
Velkommen og sociale aktiviteter
Mødet startede med en kort velkomst af Rikke og Tim, som fortalte om formålet med mødet og
om rammerne for Ungerådet.
Derefter lavede Ungerådet nogle sociale aktiviteter for at lære hinanden lidt at kende.
Netværk af Ungdomsråd (NAU)
NAU holdt oplæg og fortalte bl.a., hvad et Ungeråd kan lave, og hvad NAU kan hjælpe
Ungerådet med.
NAU holder landsmøde den 24.-26. november. Rikke har efter mødet sendt en invitation ud til
Ungerådets medlemmer og har opfordret til, at et par stykker melder sig og tager til
landsmødet sammen.
Erfaringer fra tidligere Ungeråd
Kaio, Helene og Anders fortalte om de erfaringer, de har gjort sig i løbet af det sidste års
arbejde i Ungerådet og fortalte om de arrangementer, der allerede nu er planlagt. Bl.a.
deltager Helene på vegne af Ungerådet i planlægningen af Inclusive-festivalen til foråret.
Prioritering og udvælgelse af Ungerådets emner og arbejdsopgaver det kommende år
Ungerådet valgte at lægge fokus på Kommunalvalg 2017, PR og events/arrangementer.
Kommunalvalg 2017
 Målsætning: Alle unge stemmer.
 DUF-bog: Dansk Ungdoms Fællesråd har lavet en bog med inspiration til initiativer,
som kan styrke unges valgdeltagelse ved Kommunalvalget 21. november 2017
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PR:




Flyer
Fremme stillingtagen
Fokus på de unge i 8.-9. klasse for at skabe interesse for kommunalvalget og
derigennem fremme de unges valgdeltagelse på længere sigt.

Open By Night: De fleste unge benytter Open By Night. Ungerådet skal bruge
aftensalget i Horsens til at promovere sig.
Få plakater ud på skoler.
Tage billeder af arrangementer.

Events/arrangementer:
 Koncert/stand-up
 Festivaler
 Samarbejde med bl.a. Røde Kors / AC Horsens
 #UngOnsdag
 Inclusive-festival
 Kuben/KV m.m.
 Debat
 LAN
Skabe et fedt ungemiljø i det nye campus (bl.a. et ungdomshus for alle unge i Horsens)
Ungerådet er interesseret i at arbejde med at skabe et fedt ungemiljø i det nye
campusområde, men Ungerådet har i første omgang valgt at prioritere nogle andre indsatser,
da der er flere år til, at det nye campus er bygget.
Forventningsafstemning
Det blev nævnt, at det er vigtigt, at man er engageret og deltager i Ungerådet. I
udgangspunktet skal man deltage i Ungerådets møder og melde afbud, hvis man ikke har
mulighed for at komme.
Flere nævnte, at de godt kunne tænke sig et ryste sammen-arrangement, fx fællesspisning,
hyttetur eller et todages-arrangement med overnatning og et socialt og fagligt indhold. Det er
op til Ungerådet selv at arrangere dette.
Eventuelt
Da det næste ungerådsmøde ligger under en uge inden kommunalvalget, besluttede
Ungerådet at stemme om, hvorvidt arbejdsgruppen for Kommunalvalg 2017 kan anvende
midler til initiativer i relation til kommunalvalget. Thomas Højgaard erklærede sig for inhabil, da
han er kandidat til kommunalvalget, og Thomas deltog derfor ikke i afstemningen.
Der var flertal i Ungerådet for, at arbejdsgruppen kan bruge op til 25.000 kr. på initiativer i
forbindelse med kommunalvalget. Arbejdsgruppen består af Thomas H., Julie, Maria og
Andreas.
Rikke understregede, at Ungerådet skal orientere Rikke om kommende arrangementer, så vi
sikrer, at Ungerådets aktiviteter er apolitiske og ligger inden for Ungerådets rammer.
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