Mødereferat
Økonomi og Administration UA
Mødedato: 9. januar 2018
Mødetid: Kl. 16.00-18.00
Mødested: Rådhuset, mødelokale 3
Sagsnr. 17.00.00-A00-4-17
Deltagere: Anders Starup, Andreas Nielsen, Helene Henneberg-Johansen, Julie Blom, Kaio
Iliasoff, Maria Hestbek, Mikkel Lind, Vicky Outzen, Thomas Højgaard, Rikke Østergaard
Pedersen (mødeleder og referent) og Tim Nelson (mødeleder og referent).

Ungerådsmøde
1) Velkommen og dagens program
Tim bød velkommen og præsenterede dagens program.
2) Opsamling på Comedy Night og processen op til






For få fra Ungerådet lavede opslag på Facebook
Det var svært at lave tilstrækkeligt med PR grundet kort tidsfrist
Samarbejdet med KulisseLageret var fint
Der kom 30-40 deltagere, så selve arrangementet var en succes og kendskabet til
Ungerådet blev udbredt
Fremadrettet: Der skal altid være en tovholder på arrangementerne

3) Opsamling på møde den 8. december


Video (Thomas)
o Ungerådet vil lave en video, der kan bruges som PR i mange år fremadrettet
o Ungerådet stemte om beløb på op til 30.000 kr., men aftalte at det max bliver
10.000. kr. til selve videoen
o Thomas mødes med videomand i slutningen af januar
o Thomas er tovholder



Inclusion (Helene)
o Helene er med i styregruppen for Inclusion, der er i gang med at søge
pengepuljer, lave t-shirts og finde musikere (Mads Langer og Thomas
Buttenschøn)
o Ungerådet vil gerne hjælpe med minimum 25.000 kr.
o Ungerådet står for Grøn Fest-delen og kan hjælpe d. 4.-6. maj med opsætning
og oprydning
o Flere fra Ungerådet vil gerne deltage på styregruppemøder
o Helene er tovholder
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NAU (Andreas)
o Andreas var afsted på landsmøde og anbefaler, at Ungerådets deltagere tager
med fremadrettet
o Der var generalforsamling og relevante debatter om NAU samt mulighed for at
skabe netværk og erfaringsudveksle
o Det er pt. ikke aktuelt med vedtægtsændringer for Ungerådet



Madkursus
o Tre fra Ungerådet kan deltage, men det er uvist, hvornår datoen for næste
kursus er



Samarbejde med nabokommuner
o Ungerådet er interesseret i at samarbejde med Ungeråd i andre kommuner
med henblik på at arrangere større events sammen
o Der er kontakt med Ungeråd i Silkeborg og Skanderborg



Øvrige projekter
o UngOnsdag
o PR-projekter
o Tilstedeværelse på ungdomsuddannelser med præsentation af Ungerådet ud
fra videoen

Beslutning
Det besluttes, at der skal være tovholder på alle projekter, og at bestyrelsesmedlemmer
skal kontakte medlemmer, der ikke er aktive.

4) Afstemning om merchandise
-

Flertal for både trøje og jakke
Flertal for Harrington-jakken
Flertal for Brooklyn-trøjen, sort
Beslutning
Det blev aftalt, at merchandise skal afleveres tilbage, hvis man stopper i Ungerådet.
Rikke og Tim undersøger størrelser og priser.

5) Budget v. Helene
Regnskabet for 2017 godkendes.

6) Madfællesskaber v. Helene


Ungerådet er blevet tilbudt forskelligt samarbejde:
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o
o
o

Madfællesskaber v. NAU
Sund By (Samarbejde med Food Maker)
Foreningen mod ensomhed (mødes og laver mad med sårbare unge)

Beslutning
Ungerådet beslutter, at de vil samarbejde med Foreningen mod ensomhed og eventuelt
med Sund By, hvis de ikke er for langt i samarbejdet med Food Maker. Dette fordi,
Ungerådet gerne vil lave noget selv.
Helene er tovholder.
7) Eventuelt


DFUNK
o Samarbejde hvor etniske danskere og flygtninge blandes for at skabe et
netværk for flygtninge
o Ungerådet kan eksempelvis invitere dem til brætspilsaften
o Julie kontakter DFUNK og spørger om et møde
o Julie er tovholder



Brætspilsaften i februar
o Evt. afholde det på Café Gran
o Helene undersøger, om Ungerådet har brætspil fra tidligere år
o Alternativt: Mulighed for at bruge 3.000. kr. til brætspil
o Helene og Maria er tovholdere



Event i april
o Ungerådet beslutter at afholde et event i april evt. på Kulisselageret
o Budgettet er op til 35.000. kr.
o Ungerådet beslutter senere, hvilket event det skal være, men evt. comedy
o Kaio kontakter Jeppe Vind fra Kulisselageret
o Kaio og Helene er tovholdere



Forslag til arrangementer for resten af året
o Maj: Mad med ensomme unge og Inclusion (Helene)
o Juni: Lektiecafe’ eller workshop om at komme over eksamensangst, eks. på
Ungdomsskolen
o Juli: Sommerhygge og grillaften

Aktivitetsskema
Vicky laver et google docs, så Ungerådet kan få overblik over de forskellige
events/arbejdsopgaver, herunder tovholdere og hjælpere. Vicky er tovholder på at holde
styr på kommende events.
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Ændringsforslag
Det foreslås, at bestyrelsens beløb sættes op til 10.000. kr. Rikke laver
ændringsforslaget, som skal godkendes over de to kommende møder.
Midler til lokale
Det efterspørges, om Ungerådet må bruge midler til lokaler, som kan anvendes til
ugentlige arrangementer og til aktiviteter, der har med unge at gøre. Rikke undersøger
dette nærmere.
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