Sønderborg Ungdomsråd
D. 15. maj, kl. 16.00
Perlegade 53
Deltager: Patrick Ludvigsen, Katrine Johnsen, Mette Uldal, Anton Hansen, Niklas Rahr, Kasper Wilkens,
Anders Enggaard,
Lykke Farre
Afbud: Morten Rothmann, Katja Mosleh, Simone Pehrson, Sebastian Jonas

1. Madfællesskaberne
Mette og Kathrine har søgt om at komme med i Madfællesskaberne og har fået en
plads. De skal blandt andet på højskole med projektet i sommerferien.
Kasper og Mette var til NAUs årsmøde. Det var spændende og man kan bruge det
mere strategisk, hvis rådet bliver skarp på, hvad man vil.
Der var et spor om Unge Stemmer og et om Ungdomshuse.
Forslag: Vi skal besøge ungdomshuse i Danmark og lade os inspirere.
Der var en del fokus på venskabsråd.

2. Projekt Zero Transport workshop 4 juni
De, der har tid og lyst, tilmelder sig, når eksamensplanerne er blevet offentliggjort d.
23 maj.

3. Høring: Den samlede børne og ungepolitik, deadline d. 1 juni
Politikken oploades til facebook gruppen, rådet kommer med kommentarer mm.
senest d. 23 maj. På baggrund af dette udarbejder Lykke et udkast til høringssvaret,
som oploades i facebook gruppen til godkendelse.

4. Besøg af biblioteket til en uformel snak?
Det kunne være fint, men rådet beder om en konkret udfordring/ide/aktivitet mm. de
kan drøfte fremfor en løs snak.

5. DSU d. 23 maj, Sønderborg bibliotek, fra kl. 18-20 – deltagere?
Niklas og Katrine vil gerne deltage – Patrick melder tilbage om han kan.

6. Sundhedsudvalget: Problemstilling indenfor sundhedsområdet og
præsentér tanker og ideer for udvalget (26 september)
Ok til dato – lyder som en spændende opgave

Det ville være rigtig godt med en specifik problemstilling

7. Besøg af byrådet – invitation til deltagelse i et møde?
a. Hvem: 1 repræsentant fra hvert parti
b. Hvornår: Efter ferien og de er med på en lytter og bagefter kan der være
indbyrdes snak mellem de to råd

8. Tilbagemelding til elevråd + repræsentanter for det nye Ungdomsråd
Fælles elevråd: Mette kontaktes
AGS: Mette fortsætter som repræsentant
Blå gym.: Patrick stopper – der skal findes en ny
Statsskolen: Katrine og Niklas er repræsentanter
Ad hoc: Kasper fortsætter som repræsentant
De andre skoler / uddannelses inst. skal finde en ny

9. Næste møde efter ferien – august/september?
Lykke laver en facebook afstemning på både nyt møde og ”hvem er vi”-snak

10.

Evt.

Tak for i år – vi ses efter sommerferien :)

