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Ungerådsmøde den 5. februar 2015
Kære Ungeråd
Her referat af ungerådsmødet torsdag den 5. februar kl. 16.00-18.00.
Line og Jeppe var mødeledere.
Kl. 16.00-16.05: Velkommen og siden sidst v. Line
Kl. 16.05-16.10: Godkendelse af referat fra sidste møde v. Line
Referatet blev godkendt.
Kl. 16.10-16.50: Ungerådets arbejdsgrupper giver status
 Hver arbejdsgruppe giver status på, hvad de har arbejdet med siden sidst.
Aftal gerne inden mødet, hvem af jer der giver en status fra gruppen.
 Studenterhusgruppen: Gruppen har udarbejdet et udkast til spørgeskema til unge i
Horsens, som ligger på google-drevet. Feedback på udkastet sendes til Line.
Derudover har arbejdsgruppen haft møde med Andreas Boesen og har fået ideer og
input fra ham.
 Samarbejde på tværs: Melanie fortalte, at gruppen har snakket om picnics,
sportsevents mv., men mangler inspiration til, hvad vi kan lave ud over sportsevents.
Det kunne også være faglige events – altså dyst i fysik eller lignende. Gruppen
arbejder videre, men kaster også deres energi ind i de andre grupper.
 Internationalisering: Gruppen har haft møde med Andreas Boesen, som er formand
for Internationaliseringsudvalget, om Internationaliseringsstrategien. På mødet var der
snak om at lave en buddy ordning, klippekort til oplevelser rundt i byen, sportsevents,
blog om Horsens. På torsdag holder Internationaliseringsgruppen møde med Peter
Kristoffersen for at få en snak om, hvordan buddy ordningen kan køre.
Kl. 16.50-17.10: Ungerådets logo og PR i øvrigt
 PR-gruppen fortæller om status på indkøb af PR-materiale.
 PR-gruppen har ikke nået at se på jakker, men vil til næste møde tage forskellige
modeller med mhp. at ungerådet vælger, hvilken de vil købe.
 PR-gruppen præsenterer forslag til Ungerådets logo.
 Line præsenterede hendes forslag til logo for ungerådet. Logoet med bjergene blev
valgt. PR-gruppen arbejder videre med udvikling af facebooksiden, så den bliver
ungerådets egen.
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Kl. 17.10-17.40: Hvad skal Ungerådet være kendt for?
 Budskab fra Netværk Af Ungdomsråd: ”Hvis ungerådet skal blive kendt af flere – så skal I
tænke i aktiviteter”. Derfor er spørgsmålet til Horsens Ungeråd: Hvad skal være Horsens
Ungeråds ”big event” i 2015?
 Ungerådet drøftede, hvad rådet skal være kendt på. Der var et ønske om at gøre det
simpelt pga. at rådet ikke er fuldtalligt – og dem, der pt. er med, allerede har meget at
se til. Det blev besluttet, at sekretariatet tager kontakt til kulturafdelingen for at booke
Kuben på Søndergade en fredag eftermiddag/aften – her skal der gøres reklame for:
o Ungerådet
o Buddyordningen
o Evt. folketingsvalg (hvis der er sammenfald rent tidsmæssigt)
 Derudover vil Ungerådet forsøge at arrangere en spontan picnic ved havnen eller et
andet sted – koncept: Gratis mad til de første 100 gæster.
Kl. 17.40-17.50: Vedtægtsændringer v. Lars Koldbæk
 Som opfølgning på sidste ungerådsmøde stilles forslag til følgende vedtægtsændringer:
o Hvis et uddannelsessted fra skoleårets start vælger ikke at udpege repræsentanter
til ungerådet, tæller de ikke med i forhold til beslutningsdygtighedsspørgsmålet.
o Rådet er beslutningsdygtigt, når minimum 9 medlemmer er til stede.
o Vedtægtsændringer kan besluttes med simpelt flertal på to efter hinanden følgende
rådsmøder (Vedtægter som foreslåede er vedlagt som bilag 1).
 Vedtægtsændringerne blev tiltrådt med den ændring, at minimumsbegrænsningen på 9
medlemmer kun gælder for så vidt angår beslutninger vedrørende økonomiske
dispositioner.
Kl. 17.50-18.00: Evt.
 Folketingsvalg 2015
 Se ovenfor under ”hvad ungerådet skal være kendt for”.
 Temadag om Ung og digital borger d. 17. februar i Horsens (se bilag 2).
 Ungerådets medlemmer tilmelder sig, hvis de ønsker og har mulighed for at deltage.
 Orientering om, at Jeppe er Ungerådets kontaktperson til Netværket for Ungdomsråd, NAU
 Orientering om, at Horsens Uddannelsesråd har et møde med internationalt tema den 25.
marts kl. 14.00-16.00.
 Flere af ungerådets medlemmer var interesserede i at deltage. Sekretariatet skriver ud
for at få tilbagemelding på, hvem der deltager.

Book ALLEREDE nu:
NÆSTE UNGERÅDSMØDE: PÅ
RÅDHUSET KL. 16.15-18.15.
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