Sønderborg Ungdomsråd
D. 30 september 2019, Mejeriet, Løngang 2
Tilstede:
Ragnhild Rysgaard, Phillip Nørhart, Sebastian Jonas, Mike Klausen, Rahmat Jawadi, Lærke Hjorth, Melina Hansen,
Martin Emil Henriksen, Aslaug Thomas, Rasmus Madsen,
Afbud:
Mette Uldahl Juhl, Katrine Johnsen, Martin Paustian Pitter, Niklas Damsgaard Rahr,

1. Bordet rundt:
Alle præsenterede sig og vi sagde velkommen til fire nye medlemmer
2. Netværket af Ungdomsråds landmøde
Rådet har modtaget en invitation til NAUs landsmøde, som afholdes på Fyn, d. 2224 november.
Prisen er 500 kroner for at deltage, men hvis i har lyst til at deltage, betaler
Sønderborg Ungdomsråd for det.
Der er tilmeldingsfrist d. 8. november
Lykke poster link i gruppen, hvor i kan se mere og tilmelde jer – giv Lykke besked,
hvis i ønsker at deltage :)
3. Nye medlemmer
Hvis i kender nogen, der er lyst til at deltage, så er alle er velkomne
4. Møde med Sundhedsudvalget
Ungdomsrådet mødes med Sundhedsudvalget d. 11 november, kl. 16-17.30, i
Mejeriet, hvor vi følger op på rådets input til Sundhedspolitikken.
Politikere fra Sundhedsudvalget deltager også ved mødet.
5. Frivillig Sundhedsven
Der er et initiativ på vej, der hedder Frivillig Sundhedsven, Lykke holder jer
opdateret.
6. Ungeklimarådet
Rådet mødes som regel i Mejeriet
I kan følge med på facebook
Rådet deltager i en konference om 100% klima neutralitet, ved Project Zero.
Sdeløbende med dette er der en ungdomskonference, med andre ungeklimaråd.
Her skal ungeklimarådet udveksle idéer og tanker
Tøjbyttedag – OBS Mejeriets event
OBS; Plastik i asfalten til evt. nye cykelstier osv.
7. Mejeriet
Aktiviteter under events
Gamenight 2 oktober
Bæredygtighedsoplæg d. 9 oktober
Poetry slam 10 oktober

Læder workshop 19 oktober
Forslag til besøg af meget ung borgmester fra Holbæk.
8. Sønderborg Student Foundation
Skøjtebane december/januar
General forsamling i oktober
9. Genforeningen 2020
Status fra Lykke
Der kommer til at ske rigtig mange ting, så vær opmærksom på det.
Mejeriet holder 20er fest d. 2 maj 2020.
10. Generalforsamling i oktober
Valg af formand og næstformand
Se vedtægter, Lykke poster i gruppen

