Sønderborg Ungdomsråd
D. 26 februar 2019, kl. 16 – 18
Tilstede:
Ragnhild Rysgaard, Katrine Johnsen, Sebastian Jonas, Mette Uldahl Juhl, Kasper Wilkens, Emilie Krogsgaard, Sigrid Pilegaard Jepsen,
Niklas Damsgaard Rahr, Phillip Nørhart, Zin-Alabedin Ehsan, David Sørensen,
Afbud:
Mike Klausen, Anne Andersen, Emil Marc Hastrup,
Jehona Zeqiri, Sandra Jørgensen?

OBS: I kan ikke længere skrive til Lykke via Messenger.

1. Logo til Mejeriet – besøg af Maria og Sara
Maria præsenterer de 4 forskellige logoer, der er tilbage i udvælgelsen. Rådet bliver
bedt om at udfylde en rating over logoerne, som Maria tager med i den videre
process.
2. Mejeriet
a. Indretnings-gruppe
Lykke finder en dato, hvor vi kan mødes og finde ud af, hvad vi gør
fremadrettet.
b. Åbningsarrangements-gruppe (29 august – 1 september)
Lykke skriver i gruppen, når der er behov
c. Rejsegilde marts
Det ville være fint med en markering og hotdogs er en okay idé, kl. 14 en
fredag eftermiddag i marts.
d. Mødes med JV
Torsdag, kl. 14, Zin, Niklas, Katrine, Sebastian, Ragnhild har mulighed for at
deltage
e. Status på kunst
Lykke giver en opdatering på kunst i Mejeriet.
3. Ungdomsrådspuljen
a. Inhabilitet
Der blev redegjort for, hvornår man er inhabil. Kort sagt, er man inhabil, når
man har en særlig økonomisk eller personlig interesse i sagen.
b. Ansøgning: Manager
Det er fint og okay at sponsorere til at få lave en film, filmen rammer mange
unge, selvom det er forbeholdt Statsskole elever.
Hvis rådet imødekommer ansøgningen, er dette med til at lave god PR for
området og det at være ung i Sønderborg Kommune.
Der er dog nogle ting i Manager konceptet, der er en udfordring at sætte
rådet i relation til.
Dette er en rigtig god måde, at promovere rådet. Det er dog vigtigt at være
opmærksom på, at indholdet, særligt alkohol, i arrangementer som dette, kan
være problematisk og kræver en overvejelse i forhold til støtte. Derfor er det
nødvendigt at understrege at støtten KUN går til en film.
Rådet beslutter at bevilge 1000 kr. til en film af Manager

Rådet ønsker, at der direkte står: Filmen er sponsoreret af Sønderborg
Ungdomsråd i starten af filmen, evt. med speak
c. Skal der laves PR for puljen?
Kan man sende info ud til ungdomsforeninger? Lykke undersøger
4. NAU – Netværket af Ungdomsråd
a. Mettes mail fra NAU
Det foreslås, at vi laver noget social. Evt. teambuilding – JumpALot,
escapehouse
b. Årsmøde på Christiansborg 5.-7. april
Lykke poster link i gruppen og det opfordres til at mange deltager
5. Impulsiv navnerunde
Der er mange nye, så det er fint lige at få en opfølgning på hvem, der er med.
6. Bæredygtighedsfestival – er omdøbt til Festival for Verdensmålene
a. Status
26-27 april, i Sønderborg by; Emilie, Niklas, Mette og Kasper er i en
planlægningsgruppe og planlægger aktiviteter fredag og lørdag
b. Workshop – Kasper
Fredag: Der er fokus på folkeskoler – workshop, hvor de skal arbejde med
forskellige emner, og som aktiverer de unge, der møder op.
Fredagsbar/café? Kan man lave samarbejder med lokale aktører?
En hyggelig måde at diskutere samfundsrelevante emner på, eksempelvis
ligestilling.
Hvem kunne være interesserede i at deltage i en debat om ligestilling?
Amalie Have kunne holde oplæg? Fries before guys?
Paneldebat?
Lørdag: Verdensmålsbrunch med Fødevarebanken, som sponsorerer
maden, som laves af Kirkens Korshær. Dette kunne efterfølges af en debat.
Det Fælles Elevråd kunne være interesserede i at lave et madfællesskab.
7. Nyt logo
David viser logo, SUR skal fjernes, kommune logo fjernes, forskellige
versioner
8. Nordic Towns
a. Hvordan gik besøget og mødet med konsulenterne?
Flere har talt med konsulenter, og det var fint
b. YOUTH SUMMIT 2019
i. Datoer i kalenderen – alle opfordres til deltage, hvis de har mulighed
for det
ii. Løvens Hule præsentation?
Det er fedt at få lov at præsentere det, hvis man har brugt tid på at
fordybe sig i det.
Det er fed følelse, men kan også være intimiderende.

Det er ikke for alle, men det skal også gerne være en lektion i det at
præsentere.
Det kan godt være angstprovokorende, men det kan også være en
virkelig lærerig oplevelse.
Kunne det være frivilligt?
iii. Hjemmeside og unge?
Niklas – kunne det være en muligt?
9. Genforeningen 2020
a. Status fra Lykke
10. Klage vedr. bøde af lån ved biblioteket
a. Skal rådet forholde sig til dette? Nej, der skal blot sendes en Tak, for
orientering- mail.

