Sønderborg Ungdomsråd
d. 10 april, kl. 16.00
Perlegade 53
Deltager: Patrick Ludvigsen, Katrine Johnsen, Mette Uldal, Simone Pehrson, Anton Hansen, Anders
Enggaard, Sebastian Jonas, Niklas Rahr, Kasper Wilkens
Lykke Farre
Afbud: Morten Rothmann, Katja Mosleh

1. Ungdomsrådspuljen
Evaluering
European Youth Parliament
a. Kasper deltog kort på konferencens sidste dag og vurderer at de
lykkedes rigtig godt, med det der var søgt midler til. Det virkede som
om, deltagerne havde fået noget godt ud af konferencen.
International Day
a. Evaluering - SSF har ca. 1.000kr i overskud, fra de ansøgte midler
Rådet vurderer at restmidlerne vil gå til at støtte de overordnede mål for
Ungdomsrådets pulje, og derfor vurderes at SFF kan beholde
restmidlerne til små-arrangementer i Sønderborg Ungdomscafé.
OBS. Skal kunne redegøre for brug af midler
PR for puljen?
Da der er lidt over halvdelen af midlerne tilbage i puljen, vurder rådet at
der skal ventes med yderligere promovering af puljen til efter
sommerferien
Forslag til PR aktiviteter:
Morgensamling på gymnasier lige efter sommerferien
Det fælles elevråd
Forældre intra
Væresteder
2. Nordic Towns: Mette og Kasper har haft Skypemøde med vores norske
samarbejds-ungdomsråd.
Mette, Kasper og Katrine deltager som repræsentanter for rådet i
projektet.

Bliv medlem af facebook gruppen, hvis man har lyst
3. Cross Border Challenge workshop; Simone og Kasper
Dansk/tysk løb, med poster undervejs
Studiestarts arrangement på tværs i regionen
Man deltager i hold, der dyster mod hinanden
Simone og Kasper er kommet med idéer til posterne på workshoppen
Fint arrangement – tror på det kan blive rigtig godt
Der kan dog være en en udfordring i at få gymnasieeleverne med
4. Madambassadørerne; Katrine og Mette
Besøg fra Madambassadørerne; Formålet er at uddanne unge til at skabe
madfællesskaber, eks. ”Kom og lav mad inden vi skal til koncert i
Mølleparken”, det kunne også være i det nye ungdomskulturhus
Mette og Katrine har sendt en ansøgning afsted, om at deltage i
uddannelsen
5. Repræsentant i Kunstrådet
Niklas, Patrick og Simone spørger en ven og vender tilbage til Lykke
hurtigst muligt
OBS! Fristen er d. 30 april
6. Høring; Kulturkompasset
Høringssvar udarbejdes og Lykke oploader i facebook gruppen til endelig
godkendelse, og sender.
7. NAU: Årsmøde – 20 – 22 april
Mette og Kasper deltager
8. Program i dag:
17:30: Bella Italia
19:00 – 21:00: Workshop v. NAU - Ungdomscafé
9. Evt.
Rådet ønsker at holde møder på Perlegade fremover.

