Sønderborg Ungdomsråd
D. 31 august 2019, Mejeriet, Løngang 2
Tilstede:
Rasmus Madsen, Martin Paustian Pitter, Mette Uldahl Juhl, Ragnhild Rysgaard, Phillip Nørhart, Katrine Johnsen, Niklas
Damsgaard Rahr,
Afbud:
Sebastian Jonas, Emilie Krogsgaard, Sigrid Pilegaard Jepsen, Zin-Alabedin Ehsan, Sandra Jørgensen, Mike Klausen,
Rahmat,

1. Bordet rundt: Alle præsenterede sig og velkommen til evt. nye medlemmer
Liv og Samuele, som er studentermedhjælpere i Mejeriet, er med på en lytter
2. Mejeriet – hvad synes i?
Det er hyggeligt at være i Mejeriet
Man er blevet positivt overrasket, både i forhold til bygningens udseende og indhold
Man kan bare mærke det bliver godt, det her sted, fordi her er hyggeligt og man får
en god oplevelse, når man kommer ind i huset.
3. Nye medlemmer
a. Hvordan får vi flere? Lykke sender mails ud til skoler og uddannelser med
opfordring om at alle sender repræsentanter til rådet.
b. Hvem mangler vi? Vi mangler flere, men det er også vigtigt, at de, der er i
rådet, rent faktisk kommer til møderne. Det er træls, at så man ikke dukker.
Vi må lige stramme op.
c. Besøg hos Det fælles Elevråd, d. 11 september, kl. 9 – Katrine, Martin og
Niklas måske – Lykke følger op.
4. Pulje
a. Det lader til, at der er fin søgning på puljen, så vi forventer at der fortsat vil
være det.
5. Ungeklimarådet
a. Der bliver oprettet et ungeklimaråd, der holder første møde efter dette,
Rasmus fortæller kort og Ellen og Emma er tovholdere på det.
b. Ungeklimaråd – Samuele foreslår at nogle af møderne, både for
ungdomsrådet og ungeklimarådet kunne være på engelsk? Det er en god
ide!
6. Idræts- og fritidspolitikken – Høring; Lykke samler og samskriver noter til et
høringsvar, som i får til gennemlæsning i facebook gruppen.
7. Genforeningen 2020
a. Status fra Lykke
8. Ungdommens Folkemøde d. 5 – 6 september
Hvis i er i KBH på dette tidspunkt, så deltag endelig!
9. Initiativ der samler alle unge organisationer
a. Mette er blevet kontaktet af Emma, fra ungeklimaråd, der følger mere info.

