Referat

Deltagere:

Mødedato: 7.11.2019
Mødetid: Kl. 16.00-18.00
Mødested: Horsens Rådhus, Mødelokale 1

Lucas Damkjær, Josephine Andersen, Julie Blom, Natasha Vilhelmsen,
Sheila Sejr, Rasmus Hallen, Line Junge, Oliver Albæk, Luisa Andersen,
Tim Nelson

Fraværende: Aleksandrs Semernikovs, Christian Sørensen, Linh Dao, Amalie
Truelsen, Albin Krasniqi

3. ungerådsmøde
Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen til Luisa Andersen, der er nyt medlem af Ungerådet. Tim
fortæller, at der er yderligere tre medlemmer, som er startet, men de kunne
desværre ikke komme.
Ungerådet godkender referat fra sidste møde.

Afstemning om vedtægtsændring (vedlagt som bilag)
Der er flertal for vedtægtsændring om, at Ungerådets bestyrelse disponerer over
10.000. kr. Eftersom at Ungerådet har stemt for vedtægtsændringen en gang før,
er denne nu endeligt vedtaget jf. Ungerådets vedtægter.

Opsamling på uofficielt møde d. 20/10


Indretning af byen (Horsens som studieby)

Julie fortæller, at Ungerådet på mødet drøftede, at Horsens skal være en fed
studieby, herunder:
- Indretningen er vigtig (skal være fedt at være i Horsens)
- Den ældre del af Horsens ungdom skal synes det er fedt
- Containere eks. på Langelinie (lokale kunstnere kan spraymale)
- Ungdomsklub for den ældre den af ungdommen (et sted man kan være
gratis)
- Mini-bio, bordtennis, lille værksted (evt. det nye VIA)
- Sofaer, brætspil, osv.



Politiske emner (busruter – og tider samt belysning)

Julie fortæller, at Ungerådet på mødet drøftede politiske emner såsom busruter –
og tider samt belysning, herunder:
- De blå busser (regional – og lokalbusser)
- Man skal eks. kunne komme frem og tilbage til Landbrugsskolen
- Busser på de vigtigste tidspunkter af døgnet, når man skal til og fra skole
(6-8 og 14-16)
- Mange busser er overfyldte (gælder også bybusser eks. ud til VIA)
- Der er ikke nok lys i Horsens (lyset slukker kl. 11 om aftenen – der skal
være lys ved alle busstoppesteder, så man føler sig tryg og bussen kan se
en)
Tim går videre med Ungerådets punkter med henblik på at få det på dagsordenen
til udvalgsmøde i Teknik og Miljø.



Events (open-mic-night)

Julie fortæller, at Ungerådet på mødet drøftede et Open-mic-night event, herunder:
- Aftenen ender ud med en kendt komiker på scenen (arbejdsgruppen
undersøger priser på komikere)
- Sheila kan tage billeder i løbet af aftenen
Ungerådet spørger til, om deltagerne må vinde noget derinde. Tim foreslår, at de
kan prøve at lave en aftale med Kulisselageret om billetter til et af deres andre
arrangementer.
Der er enighed om, at alle medlemmer af Ungerådet hjælper hinanden i forbindelse
med arrangementer og politiske emner, men for at sikre hvem der har det primære
ansvar laves følgende opdeling af arbejdsgrupper indtil videre:
Busruter – og tider samt belysning: Natasha, Luisa, Julie og Josephine
Open-mic-night: Rasmus, Lucas, Oliver, Line og Sheila
Andet


Sociale medier

Alle er enige om, at der skal være mere aktivitet på Ungerådets Instagram og
Facebook. Oliver står for Instagram, mens Julie står for Facebook, men alle
medlemmer kan melde ind med billeder og tekst.
Natasha foreslår, at de på skift kan lave takeover af Ungerådets Instagram, og
Ungerådets opslag kan nå længere ud, hvis dets medlemmer er tagget i de
forskellige opslag.
Luisa vil gerne stå for Ungerådets LinkedIn-profil, hvis de laver en.
Side 2

Tim foreslår, at der skal tages nye billeder af alle Ungerådets medlemmer til
hjemmesiden og sociale medier. Før billederne kan tages og bruges, skal alle
medlemmer underskrive en samtykkeerklæring. Det er forældre, der skal
underskrive, for de medlemmer, der er under 18 år. Tim har uploadet dette link til
en blanket i Facebookgruppen, som kan underskrives med NemID.
Sheila vil gerne stå for at tage billederne med sit kamera, som hun medbringer til
næste ungerådsmøde.



Nyt logo v. Oliver

Oliver er ikke tilfreds med Ungerådets logo, da det ser meget gammelt ud. Flere af
Ungerådets medlemmer bakker op, hvorfor Oliver foreslår at designe et nyt, som
Ungerådet kan bruge på sociale medier. Oliver laver forskellige bud til afstemning,
som han uploader i Facebookgruppen.



Grøn Fest v. Julie

Julie fortæller kort om Grøn Fest, der er en festival med fokus på bæredygtighed.
Hun spørger til, om Ungerådet ønsker at bidrage økonomisk samt om de vil hjælpe
før og under selve festivalen. Ungerådet kan eventuelt få en bod, hvor de kan
fortælle om Ungerådets arbejde og lave workshops.
Ungerådets medlemmer vil gerne vide noget mere om Grøn Fest, inden de siger ja.
Derfor arrangerer Julie et møde mellem Ungerådet og Helene, der står for at
arrangere Grøn Fest.



Invitation til ’Horsens som studieby’

Tim fortæller, at to af Ungerådets medlemmer er inviteret med på et møde d. 9.
december fra 13.30-15.30, hvor de får lov til at holde et oplæg om, hvad en god
studieby skal indeholde.

Workshop om Planstrategi 2019
Ungerådet drøfter nedenstående spørgsmål:




Hvad er vigtigt for, at en by er god at bo i som ung?
Hvordan bruger man naturen og byens grønne områder som ung?
Hvad kan jeg som ung selv gøre, som er godt for klimaet?

Julie og Natasha melder sig til at medvirke i et interview, hvor de kan uddybe
Ungerådets ideer.
Side 3

