Sønderborg Ungdomsråd
D. 29 august, kl. 17 - 19
Perlegade 53
Deltager:, Ragnhild Emilie Rysgaard, Niklas Damsgaard Rahr, Nikolai Hartmann, Katrine Johnsen, Mette
Uldall Juhl, Kasper Wilkens, Emil Marc Havstrup, Sebastian Jonas, Jehona Zeqiri, Sandra Jørgensen,
Sekretær: Lykke Stine Farre

1. Præsentation
a. Bordet rundt og velkommen til nye ansigter
i. Jehona, Sandra og Nikolai er nye medlemmer af rådet

2. God møde stil
a. Husk tlf på lydløs til mødet, kom til tiden og vær til stede :)

3. Ansøgninger
a. AGS/MEPBSR – Søgt: 10.000 kr.
Rådet synes det er et super godt initiativ, det er dog ærgerligt, at det kun er 5
elever fra Sønderborg, der får mulighed for at deltage.
Det er fedt, at midlerne er tiltænkt til sightseeing
Det er ærgerligt, at det ikke kommer alle unge i Sønderborg Kommune til
gode, men blot et udvalgt antal unge
Hvad sker der efter konferencen. Rådet er enige om, at det kunne være
interessant, hvis de 5 deltagere fra AGS kunne præsentere outputtet for
rådet på et møde.
Rådet bevilger enstemmigt: 5.000 kr.

4. Nyt logo og input
a. Rådet ønsker mere aktivitet på Ungdomsrådets facebook side
i. Nyt billede af rådet – tages efter mødet i aften
ii. Ungdomsrådet tager ansvar for at lave et opslag på siden efter hvert
møde, det går på omgang og bliver et fast punkt på dagsorden
iii. Niklas kommer med et oplæg til et nyt logo, senest til næste møde
(september)
iv. Ungdomsrådet bliver administrator/editor på facebook siden
v. Når siden er opdateret, er det så muligt, at Sønderborg Kommunes
facebook side deler Ungdomsrådets side?
5. Opfølgning på workshop før sommeren
a. Der arbejdes videre med de aftalte ting

6. Sundhedspolitik
a. Hvem deltager d. 26/9, kl. 17.15 – 20.00?

Katrine, Niklas, Kasper, Nikolai, Ragnhild, Mette, Sandra, Jehona,
Sebastian, (Emil)
b. Programmet
i. Gennemgås og det ser godt ud. Dejligt, at der er plads til at arbejde
og snakke.

c. Det tilsendte brev
i. Tanker?
Det er en god måde at gøre det på, og det er godt, at man får
mulighed for at forberede sig.
ii. Hvad synes i om temaerne?
Gode temaer, der passer godt i tiden; Der bliver mulighed for nogle
interessante og forskellige diskussioner.

7. Bæredygtighedsfestival
a. Det lyder interessant og rådet vil meget gerne høre mere

8. Det Fælles Elevråd, 24. september, kl. 9 – 10, Fælleshuset på
Ahlmann-Skolen: Ragnhild og Mette deltager og gerne som det første på
dagsorden

9. Cross border challenge – 29 september, kl. 13.00 – 21.00
a. Shuttlebusser til og fra Sønderborg
b. Man tilmeldes i hold
c. Rådet vil gerne være behjælpelig i forhold til promovering på facebook sider,
og til at sende ud

10.

Ungdommens Folkemøde
a. Fedt program og alt praktisk er på plads.
En gensidig forventning om de, der deltager i UFM18, fortæller og inspirere resten
af rådet.

