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Referat
Ungerådsmøde
Torsdag d. 10. november 2016 kl. 16.00 – 18.00 i mødelokale 2, Rådhuset.
Deltagere:

Helene Henneberg-Johansen, Ling Andersen, Anders Starup, Line Højager Madsen, Mette
Paaske Sandberg, Kaio Yamamoto, Andreas Amdisen, Jacob Becker

Afbud:

Jeppe Mølgaard, Emil Krog, Pernille

Fraværende: Sebastian Rocca, Mikkel Jeppesen, Chris Aamand Jensen, Christian Russu, Sarah Jurgensen,
Mathias Aase, Sidse Møller, Amalia Aarby Virenfeldt, Marcus Covarrubias,
Mødeleder:
Referent:

Helene Henneberg-Johansen/ Mette Paaske Sandberg
Jeanette Grauballe

1. Velkommen og dagsorden
Mette bød velkommen og præsenterede dagens program.
2. Beskeder fra Ungerådets sekretariat v. Jeanette
a. Line
Event gruppe – Udsætte fest til februar, vil lave tre arrangementer på et år – et
kulturarrangement, hvor folk inviteres med forskellige nationaliteter, der skal være mulighed
for at mde andre med en anden kultur. Sportsarrangement på langelinje, hvor der laves to
dels sportsarrangement – en der er seriøs og en mere useriøs. Det kan handle om at
hygge sig.
Fest – aldersgruppen 16-29 er alt for bredt. Besvæger sig væk fra ordet fest. Kan ikke få
noget at alle kan blive enige om.
3. Status på arbejdet i #Ungonsdag-udvalget
Aflyste i går ungonsdag på grund af manglende ressourcer. Der skal gøres noget ved
konceptet. Der skal skabes et større hold, der skal bruges flere kræfter. Arrangementet har
potentialet. Overvejer at skære ned på det, og så en højere kvalitet.
Aldersspredningen er alt for stor. Meget de samme temaer.
Evt. nyt navn, og tænke andre koncepter.
Det handler om først at finde på aktiviteter og derefter booke arrangementerne.
Juleafslutning på onsdag, ingen opstartsdato endnu, men formentligt engang i foråret.
Juleafslutning: Mette og Line er tovholdere
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Mette: Brug for at rydde op i
Kaio vil indkalde til Ungonsdagmøde, hvor fremtidige arrangementer drøftes.
Ling stopper 15. januar.
4. Status på arbejdet i KV17-udvalet
Ikke aktivitet endnu. Brug for forbedringer i forhold til at reagere på beskeder
Ide at kontakte rektorerne og lave debat ude på uddannelsesinstitutionerne – op til
kommunalvalget. Eks. Ungdomspolitikere og spørgsmål fra publikum. Andreas vil gerne
være tovholder. Samfundslærere kan sikre et vidst niveau af unge. Sælges som ung
stemme. Jacob vil også være med i udvalget.
Synliggøre hvad byrådet har fokus på.
5. Aftensmad
6. Ungerådets sider skal peppes op
Der er brug for en opdatering af Ungerådets sider. Jacob: forslag om at tovholderne laver
opslag på ungerådets facebookside. Det besluttes, at tovholderne skriver til Helene, som
poster opslaget. Opfordre til at ligge billeder og videoer op løbende af det arbejde, der er i
støbeskeen.
Forslag om at vedlægge en flyer i velkommen til Horsens Kommune-pakke. Tiden er
muligvis ikke helt moden til det, da Ungerådet endnu ikke er veletableret, men på sigt er det
en mulighed.
Bestyrelsen indkalder til 14 dagsmøder

7. Evaluering af hyggedagen – hvad virkede og hvad virkede ikke?
Oplevede at der var to forskellige energiniveau. Der var planlagt rigeligt med
opgaver/aktiviteter. En god diskussion i forhold til ungonsdag. Der manglede lidt
forventningsafstemning i forhold til formålet med dagen. Nogen manglede lidt mere fagligt
indhold. Vil gerne have andre aktiviteter, eks. Bowlingtur
8. Evt.






PR-strategi udarbejdes på næste bestyrelsesmøde
Ungerådet og mødedeltagelse – evt. at folk møder op – vil gerne have at de unge
melder sig til møderne
Brug for forbedringer i forhold til at reagere på beskeder. Jeanette sender en liste med
navne, mail-adresser og telefonnr. til ungerådet. + nye møder – både i mail og facebook
Drøftelse om, hvorvidt man skal slå alle udvalgene sammen eller man skal beholde
flere udvalg.
Undersøgelse af hvad de unge efterspørger af aktiviteter, kvantitativ/ kvalitativt – evt.
bruge Kuben. Andreas forslår, at man spørger i sin egen omgangskreds. Evt. som et
punkt nyt fra baserne. Mette vil gerne være tovholder, de andre støtter op
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Samarbjede med Vejle handleskole? Computerspilsarrangement til marts og april –
Jacob er tovholder. Udkast til plan skal med på næste ungerådsmøde. Gruppe: Kaio,
Andreas, Jacob, Helene, Anders. Helene forslår Codingpirates
Ungonsdag-idé: Strikke/hækle-konkurrence
 Idébank: udarbejde et dokument til ungerådets private facebook.


Bestyrelsen får mad hos Helene
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