Sønderborg Ungdomsråd
D. 11 december 2018, kl. 16 – 18
Ungdomscafé, Løngang 29
(Juleafslutning)
Tilstede:
Mette Uldahl Juhl, Kasper Wilkens, Emilie Krogsgaard, Phillip Nørhart, David Sørensen, Sebastian Jonas,
Zin-Alabedin Ehsan, Anne Andersen, Katrine Johnsen, Ragnhild Rysgaard, Nikolai Hartmann
Afbud:
Simone Pehrson, Emil Marc Hastrup, Mike Klausen, Sigrid Pilegaard Jepsen, Sandra Jørgensen, Niklas
Damsgaard Rahr, Jehona Zeqiri
Sekretær: Lykke Stine Farre, Ungekoordinator

1. Hvordan gik det og hvad er status på:
-

DebatCafé
Mange viste interesse på facebook, men der kom ikke så mange. Der kom dog
én ny person, som vi ikke kender. Generelt er DebatCafé et godt koncept og
kunne sagtens blive mere udbredt.
Udledt af DebatCafé, har Mette og Kasper et større arrangement er på vej, i
samarbejde med elevrådene på de forskellige gymnasier. Arrangementet vil
omhandle den nye fraværsbekendtgørelse. Ønsket er en debat om gymnasiets
fremtid – hvor er vi på vej hen? Deltagerantal er på måske 1000 unge?

-

Madfællesskab
Mette og Katrine afholdte Madfællesskab d. 27 november, og ca. 8 personer
deltog. De ville gerne komme igen, og synes det var ret hyggeligt.
Mette og Lykke havde møde d. 11 december, med studievejleder på AGS og
med elever, der bor i Sønderborg, uden forældre. Her er et muligt
madfællesskab, som forventes at starte efter nytår.

-

NAUs landsmøde
Kasper og Emilie var afsted. Det var både officielt og hyggeligt. Der blev valgt ny
bestyrelsesformand, Stefan fra Haderslev Ungdomsråd.

-

KulturForum
Mette og Kasper deltog. Der var et ret højt aldersgennemsnit, og det var godt at
Ungdomsrådet var repræsenteret. Der var mange spændende snakke, men vi er
nysgerrige på, hvor meget bliver der reelt lyttet? Da det er svært at gøre alle
tilfredse.

-

Nordic Towns – Samarbejdserklæring
Vi arbejder fortsat videre med Nordic Towns og Ungdomsrådet bliver inddraget
løbende. Kasper er med hele tiden.
Der kommer mere information.

-

Erhvervskonference
Hvis i har interesse i at deltage, skriv til Kasper hurtigst muligt. Kasper poster
det i facebook gruppen.

-

Kunstrådet og kunst i Mejeriet:
Emilie deltog i Kunstrådets møde d. 10 december og deltager også i det næste
møde.

2. Høringssvar – Sundhedspolitik 2019 – 2022
-

Input til høringssvar er givet og Lykke sammenfatter og poster udkast i facebook
gruppen, som rådet kommenterer, godkender eller ændrer.
Når høringssvaret er godkendt indsender Lykke på vegne af Sønderborg
Ungdomsrådet.

3. Ungdomsrådspuljen
-

Der resterer 7.110,18 kr. i puljen

4. Ungdomsrådet og valgaktiviteter
- Ungdomsrådet må gerne være aktiv omkring information om demokrati og valg.

5. Pakkeleg

6. Risengrød

