Referat

Økonomi og Administration UA
Mødedato: 05.11.2018
Mødetid: kl. 16-18
Mødested: Rådhuset, mødelokale 5
Sagsnr. 17.00.00-A00-6-18

Deltagere: Vicky Outzen (HHX), Rune Løn, Andreas Møller (Step 10), Emma
Nikoline Søndergaard (Learnmark EUD Business), Søren Elgaard (STU), Helene
Henneberg-Johansen, Buster Andersen (Learnmark EUD Tech), Mathias Guldberg
(Horsens HF og VUC), Lucas Bregenov (ASV), Kaio Iliasoff (Horsens Statsskole) og
Rikke Østergaard Pedersen (Horsens Kommune).

Andet ungerådsmøde
1. Velkommen og dagens program
Rikke bød velkommen og præsenterede dagens program.
2. Godkendelse af referat fra Ungerådets opstartsmøde den 10.
oktober
Referatet blev godkendt.
3. Orientering og status fra de forskellige arbejdsgrupper
Arbejdsgrupperne blev gennemgået, og medlemmerne af de enkelte
arbejdsgrupper fortalte, hvad grupperne har aftalt indtil videre. Derudover blev det
aftalt, hvem der er medlemmer af de forskellige arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne
er dog åbne for alle, så der er stadig mulighed for, at man kan vælge sig ind i de
arbejdsgrupper, man ønsker.
Inclusion Festival
Tovholder: Helene.
Medlemmer: Der er ikke lavet en egentlig ”Inclusion-gruppe” endnu.
Der er endnu ikke afholdt møder i arbejdsgruppen, men Helene har mødtes med
HeadSpace, Move og Sund By, som alle ønsker at være en del af Inclusion næste
år. Sidste år gav Head Space, Move og Sund By penge til festivalen, men det har
Head Space og Move ikke mulighed for i år, og der skal derfor søges støtte ved
relevante fonde. Ungerådet gav sidste år 25.000 kr. til Inclusion.
Helene er desuden blevet medlem af en frivillig forening, Air House, som bl.a.
samarbejder med Inclusion, og hun spurgte derfor, om det er et problem, at hun er
med i både Ungerådet og Air House. Ungerådet aftalte, at det ikke er et problem,
så længe hun afholder sig fra at stemme i situationer, hvor hun har en dobbeltrolle.
Vicky fortalte, at hun har nogle trøjer med Ungerådets logo liggende, som hun kan
tage med, når Ungerådet holder events.

Ungehus
Tovholder: Rune.
Medlemmer: Rune, Emma, Andreas, Vicky og Mathias Guldberg.
Rune og Emma har været til møde med en bred gruppe af de ungdomspolitiske
partier i byen, hvor de drøftede idéer vedrørende et Ungehus. Ungehuset skal være
for alle – også for unge, som ikke går på en uddannelse.
Ungerådet vil gerne bidrage ved at dele flyers ud og reklamere på
uddannelsesinstitutioner og lignende.
Samarbejde med VIA
Tovholder: Helene.
Medlemmer: Helene og Søren. Vicky og Kaio vil gerne være back-up-medlemmer.
Der har endnu ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen. Helene fortalte, at hun
har et møde med formanden for IDA-gruppen på VIA, som laver events for
ingeniørstuderende på VIA. IDA vil gerne bidrage økonomisk med et samarbejde.
Ungerådet skal sørge for, at alle Ungerådets events bliver mere internationale og
kommunikeres på engelsk, så det også appellerer til udenlandske studerende og
lignende.
Folketingsvalg
Medlemmer: Der var ikke særlig stor interesse for at arbejde med folketingsvalget.
Mathias Guldberg vil gerne være med i en arbejdsgruppe, men han har brug for
flere medlemmer for at kunne løfte opgaven.
Følgende blev drøftet:
 Ungerådet kan bl.a. bidrage ved at engagere de unge og oplyse dem om,
hvad partierne står for.
 Ungerådet skal være opmærksom på at ramme alle unge – døve, unge med
anden etnisk baggrund osv.
 Ungerådet skal sørge for at holde sig væk fra partipolitik.
 Unges engagement i folketingsvalget kan være en stor opgave for
Ungerådet at løfte og kan bl.a. kollidere med andre initiativer, som man ikke
får koordineret med.
Nye projekter
Tovholder: Vicky
Medlemmer: Vicky, Mathias Guldberg, Lucas og Helene. Kaio back-up-medlem.
Arbejdsgruppen har endnu ikke mødtes, men det blev drøftet, at Ungerådet bl.a.
kan arrangere foredrag med forskellige temaer, f.eks. eksamensangst.
Når de konkrete projekter/events skal afholdes, er det nødvendigt, at der også
deltager ungerådsmedlemmer, som ikke nødvendigvis er med i arbejdsgruppen.
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Ungerådspleje
Tovholder: ?
Medlemmer: Vicky, Buster, Rune Løn og muligvis Jon.
Arbejdsgruppen har endnu ikke holdt møde. Det blev aftalt, at der skal laves
referater fra alle arbejdsgruppernes møder, så alle i Ungerådet kan holde sig
opdateret. Der er oprettet et Google drev, hvor alle referater og events kan lægges
ind. Vicky sørger for, at alle nye medlemmer af Ungerådet får adgang til Googledrevet, og at de gamle medlemmer slettes.
Følgende blev drøftet:
 Der skal laves et event kun for Ungerådets medlemmer (f.eks. noget teambuilding-agtigt)
 Det er en god idé at lave et årshjul for Ungerådets aktiviteter, så der er et
overblik over de forskellige aktiviteter.

4. Ungerådets organisering (valg af formand og næstformand /
bestyrelse)
Ifølge Ungerådets vedtægter skal Ungerådet senest på det andet ungerådsmøde
beslutte, om der skal vælges en formand og næstformand og/eller bestyrelse.
Ungerådet drøftede fordele og ulemper ved de forskellige muligheder. Sidste år
havde Ungerådet både en bestyrelse og en formand/næstformand, hvilket
fungerede godt, da formanden/næstformanden dermed ikke står alene, fordi de har
en bestyrelse at ”falde tilbage på”. Det giver desuden en større fleksibilitet, da flere
inkluderes. Hvis der kun er en bestyrelse, kan der mangle én til at tage styringen.
Ungerådet var enig om igen i år at vælge en bestyrelse og en formand og
næstformand.
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen ved skriftlig afstemning:
 Helene (formand)
 Andreas (næstformand)
 Julie Blom
 Vicky
Mathias og Buster blev suppleanter.
5. Eventuelt
Vedtægtsændring
Ungerådet vil gerne have lavet en vedtægtsændring om, hvor længe man må være
inaktiv og stadig være med i Ungerådet. Rikke formulerer forslag til en
vedtægtsændring, som kan komme til afstemning på næste Ungerådsmøde.
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Invitation til Ungerådet fra Udvalget vedrørende borgerrettede
sundhedsfremmeinitiativer og fra Lokalrådet
Udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer er et politisk udvalg,
som er oprettet for denne byrådsperiode. Udvalget har bl.a. til opgave at komme
med temaer til en ny sundhedspolitik, der skal laves. Et af temaerne bliver ”Unge,
identitet og mental sundhed”.
Ungerådet er inviteret med til at planlægge en temadag om unge, identitet og
mental sundhed for at få Ungerådets vinkler på, hvad man kan gøre for at sikre, at
unge trives. Der er et brainstormmøde d. 22. november kl. 15.30-17.30. Kaio og
Vicky vil gerne deltage – og andre er også velkomne.
NAUs landsmøde
Netværk af Ungdomsråd, som er en interesseorganisation for alle ungdomsråd i
Danmark, holder landsmøde d. 16.-18. i november i Middelfart. På landsmødet skal
det bl.a. besluttes, hvad NAU vil fokusere på og arbejde med i det kommende år.
Derudover skal den nye ledelse i NAU vælges. Vi må højst sende to
stemmeberettigede + derudover alle de observatører, vi vil.
Der var ikke umiddelbart interesse for at deltage i landsmødet.

Vi ses til det næste Ungerådsmøde d. 17. januar kl. 16-18 
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