Sønderborg Ungdomsråd
D. 13 november 2018, kl. 17 – 19
Perlegade 53
Tilstede:
Mette Uldahl Juhl, Kasper Wilkens, Niklas Damsgaard Rahr, Emilie Krogsgaard, Phillip Nørhart, Sandra
Jørgensen, David Sørensen, Sebastian Jonas, Nikolai Hartmann, Sigrid Pilegaard Jepsen
Afbud:
Simone Pehrson, Anne Andersen, Katrine Johnsen, Ragnhild Rysgaard, Emil Marc Hastrup, Mike Klausen,
Jehona Zeqiri, Zin-Alabedin Ehsan

1. Hvad sker der?
- DebatCafé
o Mette og Kasper laver DebatCafé på / og i samarbejde med
Multikulturhuset. Se event på Ungdomsråds siden for mere information,
d. 21/11.
- Madfællesskab
o Mette og Katrine holder Madfællesskab d. 27/11, se også event på
Ungdomsråds siden for mere information.
- Andet vi skal vide?
ALLE MÅ MEGET GERNE TRYKKE ”INTERESSERET” PÅ EVENTEN

2. Ungdomsrådspuljen
- Status: 25.610,18 kr.
- Ansøgning; Sønderborg Skatehal
Rådet ønsker at imødekomme ansøgningen med det ansøgte beløb; 3.500 kr.
- Ansøgning; Midtals Futsal
Rådet ønsker at imødekomme ansøgningen med ansøgte beløb; 15.000 kr.
- Ansøgning; MGKSyd/Sønderborgs turnéudvalg
Rådet ønsker ikke at imødekomme ansøgningen, idet rådet ønsker at prioriterer
frivillige ungerettede aktiviteter i kommunen.
Rest i pulje; 7.110,18 kr.

3. Idræts- og Fritidspolitik
- Ny repræsentant; Simone blev syg, så Phillip tager over deltager i møder
fremadrettet
- Orientering om møder v. Phillip
Formænd for diverse foreninger mm. deltog i mødet
Der blev drøftet hvilken retning, man vil ved idræt og fritid i kommunen.
Der vil være 3 dialog møder med borgere.
Der kommer et nyt møde for Phillip i december og han orienterer herom.

4. Mejeriet

-

Første spadestik Mejeriet
o Hvad syntes i om dagen og indholdet?
Mange var ærgerlige over ikke at kunne deltage
Det var super godt, det er ikke noget, man har oplevet før i Sønderborg
Kommune
Arrangementet og indholdet var godt skruet sammen og lavet, det var en
passende tid og ramme – virkelig hyggeligt
Mange er ærgerlige over, at de er for gamle til at være en del af Mejeriet
eller er færdige med gymnasie og lignende, når det åbner
Det var et rigtig fint arrangement, med en god vibe, som meget må gerne
overføres til huset, når det åbner

-

Aktivitetsgruppe – vi nedsætter en aktivitetsgruppe, når vi kommer på den
anden side af jul, som har lyst til at være med til at lave aktiviteter i Mejeriet.
Indretning
o Der er bevilget midler fra Madfællesskabers etableringspulje, til blandt
andet køkkengrej og køleskab

-

5. NAU
- NAU’s landsmøde 2018 d. 16.-18. November!
Emilie og Kasper deltager, måske Mike?
- Unge Stemmer – Nye Veje til Demokratisk Deltagelse
Status – Lykke arbejder på et arrangentment – opdaterer rådet, når noget er på
plads
6. Kulturforum d. 22 november, kl. 17.00 – 20.30, Multikulturhuset
Alle tjekker igen, om de kan
Kasper og Mette har tilmeldt
7. Logo
- Forslag;
Niklas har lavet nogle forslag og Mette har lavet et forslag
Dan foreslår, at kontakte en lærer på hans skole med henblik på at lave et
forslag til et nyt logo

8. Nordic Towns
- Status; Kasper opdaterer, OBS Youth Summit 2019
- Februar, muligvis besøg af Narviks ungdomsråd
9. Erhvervskonference – Ungdomsrådsdeltagelse?
Kasper informerer, her er fokus på grøn omstilling, der afholdes en
erhvervskonference med fokus på bæredygtig vækst
Kasper poster på facebook og de, der har lyst til at deltage, kommenterer på
opslaget / eller skriver til Kasper

10. Social hygge
- Hvornår og hvad?
Vi skal julehygge og lave Madfælleskab, risengrød, pakkeleg og hygge
Kasper, Mette og Lykke arrangerer.

