Sønderborg Ungdomsråd
D. 7 maj 2019, kl. 15:30 – 17.30
Tilstede:
Phillip Nørhart, Katrine Johnsen, Sebastian Jonas, Mette Uldahl Juhl, Kasper Wilkens, Niklas Damsgaard
Rahr, Mike Klausen, Rasmus Madsen, Martin Paustian Pitter
Afbud:
Sandra Jørgensen, Ragnhild Rysgaard, Anne Andersen, David Sørensen, Zin-Alabedin Ehsan, Sigrid
Pilegaard Jepsen, Emilie Krogsgaard,

1. Mejeriet
a. Åbningsarrangements-gruppe (29 august – 1 september)
i. Ungdomsrådet laver i udgangspunktet: Madfællesskab + 1
ungdomsrådsmøde under åbningsfestivallen
ii. Alle opfordres til at sende ungdomsorganisationer, der kan
inviteres til at deltage, videre til Lykke (lyfa@sonderborg.dk)
Lykke poster liste over de unge/foreninger, der er kontaktet
2. Status på økonomi
a. Puljen: 53.270 kr.
i. Ansøgning fra EASV Sønderborg på 4000 kr.
Rådet ønsker ikke at imødekomme midler til øl, men ønsker
at støtte initiativet om at skabe fællesskab på tværs af de to
uddannelser.
Enstemmigt vedtaget: 3.325 kr.
b. Egne midler: 1308,34 kr.
3. NAU
a. Årsmøde på Christiansborg 5.-7. april;
Kasper deltog, det var fint.
Der var fokus på unges udfordringer mm., både i forhold til
psykisk og fysisk trivsel.
NAU fokuserer i højere grad på politisk arbejde, eks. Stemmeret
for unge ned til 16 år.
Det er muligt at komme med i arbejdsgrupper, hvis man ønsker
det.
Mette deler NAU fællesforum i facebook gruppen.
4. Valg
Der bliver politiske debatter på eks. AGS.
Ungdomsrådet ønsker at støtte de tiltag og videreformidle information i
forbindelse med valget, uafhængigt af partier.

Ungdomsrådet ønsker at indsende et læserbrev til JV omkring
vigtigheden af at stemme.
Mette er tovholder på læserbrevet.
5. Festival for Verdensmål
a. Hvordan gik workshoppen?
Det gik fint, men der var ikke de store vilde ting. Der var dog
nogle gode ting indimellem.
Der efterspørges i høj grad viden om hvad, der sker og hvordan
man gør.
Der findes nogle unge derude, som har lyst til at lave nogle fede
ting. Der handler om at prikke de rigtige på skulderen.
De er ret godt tilfredse og egentlig glade for at være unge i
Sønderborg Kommune.
b. Verdensmål: I forlængelse af dette, så kunne Ungdomsrådet
måske udvælge nogle Verdensmål, som rådet forholder sig til det
næste års tid.
Der afsættes 30 min på mødet til at drøfte dette.
Verdensmål nr. 3, 11 og 13 er valgt som Ungdomsrådets
fokusområder.
Desuden drøftes det videre ved næste ungdomsrådsmøde, Lykke
sætter et punkt på dagsordenen.
c. Ungeklimaråd: Kunne man lave et råd/en gruppe som er særligt
interesseret i klima, som kunne rådgive byrådet? Eventuelt en
arbejdsgruppe?
Ungdomsrådet synes, det er en god ide, men vær opmærksom på
hvad formålet med gruppen er.
6. Interview vedr. Ringridning d. 4 – 6 juni, ca. 30 min varighed
Phillip og Sebastian melder sig.
7. Nordic Towns
a. Status på metodologien: den er udarbejdet og vil blive testet på
Youth Summit 2019.
b. YOUTH SUMMIT 2019, 5 – 8 august
Hvem deltager – alle opfordres til at melde til og Lykke poster
tilmeldingslink i gruppen, når det er oppe og køre.
Spred informationen til alle – hvordan får vi inviteret alle unge i
Sønderborg? Facebook event – booste event
Instagram – når længere ud, men den skal være gennemført
Bod på uddannelsesinstitutioner

Besøg fra Ungdomsbureaet med aftensmad og snak i juni
Anonyme citater fra metodologien vil formentligt blive brugt til
markedsføring
8. Genforeningen 2020
a. Status fra Lykke
9. Rådet og medlemmer
a. Medlemmer der ikke dukker op og ikke svarer over en længere
periode udelukkes af facebookgruppen.
b. Nye medlemmer efter sommeren
Alle opfordres til at sende nye afsted til rådet
10.

Ungdommens Folkemøde d. 5 – 6 september
a. Vær opmærksom på dette!

11.

Kunstrådet
a. Katrine vil gerne deltage når Mejeriet drøftes
Rådet foreslår, at det bliver involveret, når det giver mening. Det
kn være svært at være med i Kunstrådet, når man ikke har
forstand på kunst. Derudover er det lange møder, hvor der drøftes
meget, der ikke har med ungdomsrådet at gøre.
b. Præsentation af kunstnere d. 21/5, kl. 15.30 – 17, 3 deltagere
Katrine, Mette, Sebastian

12.

Invitation fra Landdistrikterne
Lytte med og hjælpe til d. 24. maj
Se program

