Sagsnr. 17.00.00-A00-11-14

UNGERÅDSMØDE
Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 16.00-18.00 på KulisseLageret, Teatertorvet.
Deltagere: Ungerådets medlemmer: Line Svangaard, Nete Wittorff, Jonatan Sommer, Melanie Fulton Buch, Diana
Gorbenko. Interesserede: Daisy, international studerende fra VIA. Jeppe Vind, leder af KulisseLageret (til stede til
punkt. 10). Lars Koldbæk og Rikke Østergaard Pedersen.
Mødeleder: Line Svangaard
Referent: Rikke Østergaard Pedersen

Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Status til Børne- og Skoleudvalget
Det blev besluttet, at Line, Melanie og Jonatan, samt evt. Nete orienterer om status for Ungerådets arbejde i 20142015 på Børne- og Skoleudvalgsmøde mandag d. 1. juni.
3. Events
Grillaften
 Ungerådet vil gerne arrangere en grillaften i forbindelse med det midlertidige sommerområde ved
Jernlageret i juni måned. Lørdag d. 6. juni åbner området, og det blev foreslået at grillaftenen kunne kobles
op på åbningsarrangementet. Aftenen kan bl.a. bruges til rekruttering til Ungerådets buddy-ordning.
 Ungerådet får brug for følgende: Olietønde som grill, tæpper med Ungerådets logo, fakler, brandslukker,
grillstarter og pavillon.
 Foreslået budget for grill-aften: 5.000 kr.
 Forberedelse af grill-aften
o Lars og Rikke: finder en kontaktperson til Kulturafdelingen og undersøger, om rådhuset har adgang
til grill, grillstartere og brandslukkere.
 Kulturafdelingens kontaktperson: Michala Mellson. Telefon direkte: 76292319. Mobil:
51589989. Mail: mime@horsens.dk
o Ungerådets medlemmer: planlægger grill-aftenen og fastlægger rammerne sammen med Michala
Mellson m.fl. (herunder alkoholpolitik, mad, hygiejne, oprydning, musik osv.).
o Ungerådets tovholder på grillarrangementet tager kontakt til Michala Mellson.
Andre events
Løbende konkurrence:
 Line og Nete fremlagde et forslag om at afholde en løbende konkurrence, som skal strække sig over længere
tid. Vinderholdet vil få en præmie, eksempelvis billetter til koncerter eller lignende i Horsens. Detaljerne for
konkurrencen er endnu ikke på plads.
Sommerhustur:
 Ungerådet ønsker at afholde en sommerhustur for alle Ungerådets medlemmer i efteråret 2015. Indtil videre
er det planen, at deltagerne i løbet af sommerhusturen skal arbejde med tre workshops: 1) buddyordning, 2)
studenterhus, herunder oplæg fra VIA i Aarhus og 3) event-brainstorm.
 Foreslået budget for sommerhustur: 15.000 kr.
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4. Buddy-konceptet
Line har oprettet to mailadresser, som skal bruges til rekruttering af lokale buddies og internationale studerende.
Diana foreslog, at der laves buddy-arrangementer inden 24. august, hvor de internationale studerende får travlt med
studierne.
Det blev drøftet, om sekretariatet skal undersøge, om VIA kan tage kontakt til de internationale studerende, inden
de starter. Det vil være en fordel, at de internationale studerende kender til ordningen, inden de ankommer.
5. International Festival
Det blev aftalt, at Melanie, Daisy og Diana deltager i International Festival d. 8. maj for at rekruttere internationale
studerende samt lokale til buddy-ordningen. Melanie og Daisy sørger for at uddele flyers og kondomer med
Ungerådets logo.
6. Valg til Ungerådet
Sekretariatets forslag til procedure for valg til Ungerådet blev vedtaget.
Valget vedrører repræsentanter for unge, der ikke læser på en uddannelse i Horsens. Den gruppe er svær at lave
fysisk valghandling for, da gruppen er stor, spredt og ikke samlet på skoler eller på institutioner.
Derfor er der foreslået et internet-baseret stemmesystem. Valgproceduren vil foregå ved hjælp af
www.electionbuddy.com, der bruger unikke log-in nøgler til afstemningen. Der er mulighed for at kontrollere for evt.
stemmesnyd, fordi log-in nøglerne er bundet op på e-mail-adresser sammenholdt med ip-adresser. Election-buddy
er igennem 3 år blevet brugt i valg til Aarhus Børne- og Ungebyråd, hvor der har deltaget tusindvis af skoleelever.
Aarhus Ungdommens Fællesråd, som har stået for at afvikle valgene, har gode erfaringer med at bruge dette system.
På election-buddy kan man også have beskrivelser af de opstillede kandidater.
Ungerådet bad Sekretariatet undersøge, om der i election-buddy er mulighed for at afgrænse valget geografisk, så
det kun er unge fra Horsens Kommune, der stemmer.
7. Kampagne
Ungerådets sekretariat bruger af Ungerådets midler til en hvervnings- og info-kampagne til august/september 2015.
8. Rekruttering af nye medlemmer – på uddannelsesstederne og i byen i øvrigt
Punktet blev ikke gennemgået.
9. NAU-arrangementer
Nete og Line vil gerne deltage med Netværket af Ungdomsråd til Folkemødet på Bornholm. Ungerådets konto
dækker tilmeldingsprisen (800 kr. pr. person) for op til 3 personer fra Ungerådet. Hvis der deltager flere end 3
personer, vil Ungerådets konto ikke dække hele beløbet men give et tilskud til deltagerne. Sekretariatet anbefaler, at
Ungerådet tager egenbetaling i forbindelse med arrangementer op til en generel overvejelse til næste
Ungerådsmøde.
Ungerådet ønsker, at sekretariatet fremadrettet informerer om aktiviteter i NAU, der kræver tilmelding, i
Ungerådets lukkede facebookgruppe.
10. Eventuelt
Ungerådet vil gerne have lavet nye flyers med nye email-adresser til buddyordningen.
Jeppe Vind fra KulisseLageret præsenterede, hvad KulisseLageret kan tilbyde Ungerådet. KulisseLageret vil bl.a.
gerne lægge hus til Ungerådets møder og lave arrangementer sammen med Ungerådet, eksempelvis rabatordninger
som kan bruges i forbindelse med buddy-ordningen.

Tak for i år! 
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